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 Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

 Thực hiện Văn bản số 3859/STNMT-TNN&BĐ ngày 10/11/2020 về việc báo 

cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước năm 2020 UBND huyện 

báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước năm 

2020 trên địa bàn như sau: 

1. Văn bản ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về tài 

nguyên nước trên địa bàn: 

- Văn bản số 21/TNMT về việc báo cáo tình hình thiếu nước sinh hoạt. 

- Văn bản số 137/UBND-TN về việc  hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế 

giới năm 2020. 

- Văn bản số 528/UBND-TN về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày 

nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020. 

- Văn bản số 1129/UBND-TN về việc  đề xuất các vị trí cần quy định mực 

nước tương ứng với cấp báo động lũ. 

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài 

nguyên nước trên địa bàn. 

Nhiệm vụ: “ Tuyên truyền tới cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện thực 

hiện các văn bản quy định về Quản lý Tài nguyên nước” 

3. Tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

tài nguyên nước (theo biểu mẫu tại Phụ lục 2). 

- Việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước được 

thực hiện thường xuyên với các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh các 

xã, thị trấn. 

- Hưởng ứng Ngày nước thế giới 22 tháng 3 hàng năm để tổ chức các hoạt 

động có ý nghĩa và sức lan tỏa cao, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi, thói 

quen và cách ứng xử với tài nguyên nước ở hiện tại và tương lai. 

- Đầu năm 2020 đến nay tại các cuộc giao ban ngành Tài nguyên và Môi 

trường hàng tháng có lồng ghép, tuyên truyền các quy định của pháp luật về tài 

nguyên nước( NĐ 66/2019/NĐ-CP, 167/2018/NĐ-CP, 36/2020/NĐ-CP...). 

4. Tình hình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, xử lý 

vi phạm pháp luật về tài nguyên nước (nêu cụ thể số lượng đoàn kiểm tra, nội dung 



 
 

kiểm tra, số đơn vị được kiểm tra, số đơn vị bị xử phạt và hình thức xử phạt, số tiền 

phạt nộp vào ngân sách Nhà nước) (theo biểu mẫu tại Phụ lục 3). 

- Năm 2020 UBND huyện chưa thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải 

quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên nước 

5. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong công tác quản lý tài nguyên 

nước ở địa phương và các nội dung khác. 

- Để nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước trên địa bàn, đề xuất phân cấp 

thẩm quyền cấp phép tài nguyên nước cho UBND cấp huyện đối với các trường hợp: 

Khai thác sử dụng nước dưới đất; xả nước thải vào nguồn nước ( phân cấp tùy theo 

lưu lượng khai thác, sử dụng). 

- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể việc triển khai thông tư số 

47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ TNMT quy định việc giám sát khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước để triển khai được đồng bộ. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên 

nước trên địa bàn huyện Đức Thọ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo 

cáo Cục Quản lý Tài nguyên nước theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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Phụ lục 1 

Công tác ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 

 pháp luật về tài nguyên nước năm 2020 

 

STT 
Số/ký hiệu 

văn bản 

Ngày 

ban hành 

Ngày 

hiệu lực 
Trích yếu 

Tình 

hình tổ 

chức 

thực 

hiện 

1 137/UBND-TN 21/1/2020 21/1/2020 

Vv hưởng ứng Ngày 

Đất ngập nước Thế 

giới năm 2020 
 

2 21/TNMT 11/3/2020 11/3/2020 
Vv báo cáo tình hình 

thiếu nước sinh hoạt 
 

3 528/UBND-TN 18/3/2020 18/3/2020 

Vv tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm Ngày 

nước thế giới (22/3) và 

Ngày Khí tượng thế 

giới (23/3) năm 2020 

 

4 1129/UBND-TN 22/5/2020 22/5/2020 

Vv đề xuất các vị trí 

cần quy định mực 

nước tương ứng với 

cấp báo động lũ. 

 

 

Phụ lục 2 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

 về tài nguyên nước năm 2020 

 

STT Nội dung 
Số 

buổi 

Số lượng 

tham 

gia (đơn 

vị, 

người) 

Hình thức 

tuyên tuyền 

Ghi 

chú 

1 

Hưởng 

ứng Ngày 

nước thế 

giới 

04 254 

Tuyên truyền thông qua treo pano, 

apphich, tổ chức các hoạt động ý nghĩa tại 

địa phương...... 
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