
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:          Tu Mơ Rông, ngày       tháng      năm  

V/v thực hiện các giải pháp bảo vệ 

nguồn nước cấp cho các mục đích 

sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước 

sạch theo Chỉ thị số 34/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. 

 

 

Kính gửi:  

  - Các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Kinh tế và 

Hạ tầng; 

 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Căn cứ Công văn số 4198/UBND-NNTN, ngày 09/11/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp 

cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch theo Chỉ thị số 

34/CT-TTg của Thủ  tướng Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND 

các xã triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban 

nhân dân các xã, các cơ quan, đơn vị liên quan:  

- Rà soát, lập và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình 

theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2016 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Tăng cường kiểm tra việc xả thải vào hệ thống sông, hồ, nguồn nước của 

các cơ sản sản xuất trên địa bàn huyện để bảo đảm cấp nước an toàn cho Nhân 

dân, đặc biệt là các nguồn nước có sử dụng cho mục đích sinh hoạt, sản xuất 

nước sạch. 

- Theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành các công trình 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước chưa có giấy phép tài nguyên nước nghiêm 

túc chấp hành việc lập hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định của Nghị định số 

201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan, tham 

mưu Ủy ban nhân dân huyện có văn bản đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để 

triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ do ngân sách nhà nước đảm bảo theo 

quy định của pháp luật về ngân sách. 

- Định kỳ theo hướng dẫn tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo kết 
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quả thực hiện các nội dung nêu trên gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy 

ban nhân dân tỉnh để biết, theo dõi, chỉ đạo. 

2. Các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Y tế, Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện và Ủy ban nhân dân các xã theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi tường để triển 

khai thực hiện đầy đủ ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

4198/UBND-NNTN, ngày 09/11/2020 theo quy định; tăng cường quản lý hoạt 

động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28 tháng 8 năm 

2020 và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3846/UBND-

HTKT ngày 12 tháng 10 năm 20201; các nội dung vượt thẩm quyền, tham mưu 

đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện báo để các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban 

nhân dân các xã biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;   

- Lưu: VT-TH.                                                                      
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN       

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

    Vương Văn Mười 
 

                                           
1 Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục 
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