ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 309 /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày 27 tháng 3 năm 2020

V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết
định ban hành Quy chế phối hợp
trong công tác quản lý và bảo vệ
tài nguyên nước

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện Công văn số 764/STNMT-TNNKS ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Sở
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết
định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Qua nghiên cứu, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự góp ý
như sau:
Tại Điều 14 “Ủy ban nhân dân cấp huyện” đề nghị sửa thành “Ủy ban nhân dân
huyện, thị xã, thành phố” và bổ sung thêm mục trách nhiệm là “Tổ chức đăng ký hoạt
động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm
quyền”. Tương tự tại Điều 15 “Ủy ban nhân dân cấp xã” đề nghị sửa thành “Ủy ban nhân
dân xã, phường, thị trấn” và bổ sung thêm mục trách nhiệm là “Tổ chức đăng ký hoạt
động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền”
theo quy định tại khoản 2, Điều 71 Luật Tài nguyên nước năm 2012.
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường
nắm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN (Nu).
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