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V/v triển khai thực hiện Nghị định 

số 02/2023/NĐ-CP ngày 

01/02/2023 của Chính phủ. 

Chi Lăng, ngày        tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước; Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường tại Công văn số 638/BTNMT-TNN ngày 10/02/2023 về việc triển 

khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, chỉ đạo của 

lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 639/VP-KT ngày 17/02/2023 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP 

ngày 01/02/2023 của Chính phủ. Để triển khai có hiệu quả Nghị định số 

02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ trên địa bàn, UBND huyện yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện: 

1. Nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các 

phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác, trong đó tập trung 

phổ biến đến các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa 

bàn tỉnh để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định. 

2. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước (nhất là các công trình thủy lợi trên địa bàn chưa được cấp 

phép theo văn bản số 6185/BTNMT-TNN ngày 04/11/2020 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường) thuộc trường hợp phải đăng ký hoặc phải có giấy phép khẩn 

trương thực hiện thủ tục đăng ký hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo 

tính nghiêm minh, bình đẳng của pháp luật, tránh thất thoát tài nguyên và thất 

thu ngân sách Nhà nước. 

3. Chủ động thực hiện rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định có liên 

quan đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước đảm bảo phù hợp với 

quy định của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP, trong đó lưu ý đến thẩm quyền cấp 

phép của Sở Tài nguyên và Môi trường (cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu 

lực, thu hồi và cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất) quy định tại khoản 3 

Điều 28 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP. 

4. Tổ chức việc đăng ký và xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước 

mặt, khai thác, sử dụng nước dưới đất theo thẩm quyền quy định tại Điều 38, 

Điều 39 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP. Riêng đối với đăng ký khai thác, sử 

dụng nước dưới đất cần phải lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện: Tiếp tục 
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thực hiện đối với công trình thuộc Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác 

nước dưới đất được phê duyệt, công bố hoặc các công trình nằm trong Danh 

mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, LAT. 

                                                                                    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  
 

 

 
 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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