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 Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 11 năm 2018 
V/v công bố Điều chỉnh quy hoạch tài 

nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2035. 

 

 

   Kính gửi:  

     - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

     - Đài phát thanh – truyền hình tỉnh; 

     - Báo Hà Tĩnh; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 
 

1. Điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2035 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ngày 16/7/2018 tại 

Nghị quyết số 89/NQ-HĐND. Mục tiêu của điều chỉnh Quy hoạch, nhằm đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2025, 

định hướng 2035 đối với lĩnh vực tài nguyên nước, đồng thời tạo lập các cơ sở 

pháp lý cấp thiết cần cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó hướng đến các mục tiêu cụ thể về nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước về tài nguyên nước; tăng cường hiệu quả quản lý tổng hợp, 

khai thác sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước; phòng, chống suy 

thoái, cạn kiệt nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu; xác định những vấn đề 

tồn tại trong khai thác, sử dụng và phát triển, bảo vệ tài nguyên nước...Quy 

hoạch đã nêu ra các nhóm giải pháp cơ bản để thực hiện quy hoạch, gồm nhóm 

giải pháp phi công trình: giải pháp tổ chức bộ máy quản lý tài nguyên nước; tăng 

cường năng lực công tác quản lý tài nguyên nước; công tác truyền thông; trồng 

rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn; xây dựng ngân hàng dữ liệu tài nguyên nước và 

nhóm giải pháp công trình: xây dựng mạng quan trắc giám sát khai thác sử dụng 

tài nguyên nước mặt; xây dựng và cải tạo các công trình hiện có; cắm mốc hành 

lang bảo vệ nguồn nước. Quy hoạch cũng đã đưa ra 19 danh mục, các nhiệm vụ 

dự án tài nguyên nước với tổng kinh phí dự kiến 115,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa được huy động bằng nhiều 

hình thức khác nhau.  

2. Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch nêu 

trên, ngày 02/10/2018 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 320/KH-UBND về 

việc thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 16/7/2018. Mục đích của Kế 

hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 

89/NQ- HĐND góp phần bảo vệ, khai thác sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, tổng hợp 

tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội tỉnh 

giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; Phân công cụ thể trách 



nhiệm và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, triển khai thực 

hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết đề ra. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường công bố tài liệu Điều chỉnh quy hoạch tài 

nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (kèm theo các 

sản phẩm: Bản đồ quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Hà Tĩnh; Bản đồ 

quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh; Bản đồ quy hoạch 

phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Hà Tĩnh; Phản đồ phân bổ tài nguyên nước 

dưới đất tỉnh Hà Tĩnh); Kế hoạch số 320/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 16/7/2018” trên webside 

của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ sotnmt.hatinh.gov.vn. 

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin để các Sở, ban, 

ngành, tổ chức đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố biết, khai thác sử 

dụng và triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:  
-Như trên; 

- UBND tỉnh (để b.cáo); 

- Bộ TN&MT (để b.cáo); 

- Trung tâm CNTT,KTTN&MT (để đưa tin);  

- GĐ sở, PGĐ PT; 

- Lưu: VT, CCBĐ. 
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