
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

            Số:          /STNMT-BĐKH 

  V/v lấy ý kiến tham gia vào đề 

cương 02 Dự án “Xây dựng cơ sở dữ 

liệu về tài nguyên nước phục vụ công 

tác quản lý tài nguyên nước tỉnh Điện 

Biên” và “Thống kê, kiểm kê hiện 

trạng khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước, xả thải vào nguồn nước trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn đến 

2025”. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

  Điện Biên, ngày       tháng        năm 2020 

  

                            

               Kính gửi:  

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công 

nghệ. 

 

 

 Thực hiện văn bản số 395/UBND-KTN ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc triển khai nhiệm vụ thực hiện dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên 

nước. 

 Để có cơ sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương dự toán 02 Dự 

án: “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước phục vụ công tác quản lý tài 

nguyên nước tỉnh Điện Biên” và “Thống kê, kiểm kê hiện trạng khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn đến 

2025”, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến quý cơ quan đề cương dự toán của 02 

Dự án nêu trên. Đề nghị quý cơ quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng 

ngành, lĩnh vực của đơn vị mình quản lý tham gia ý kiến vào dự thảo đề cương, dự 

toán kinh phí của 02 Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước phục vụ 

công tác quản lý tài nguyên nước tỉnh Điện Biên” và “Thống kê, kiểm kê hiện trạng 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên, giai đoạn đến 2025”. 

 Văn bản tham gia đề nghị gửi trước ngày      /     /2020 và gửi kèm bản mềm 

vào địa chỉ email: tnn.bdkhdb@gmail.com để tổng hợp.  

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở. 

- Lưu VT; TNN. 
 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

    Ngôn Ngọc Khuê 

mailto:tnn.bdkhdb@gmail.com
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