
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Số:            /BNN-TL 

V/v lấy ý kiến cho Dự thảo Đề án Bảo 

đảm an ninh nguồn nước và an toàn 

đập, hồ chứa nước thời kỳ đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng 3 năm 2023  

 

Kính gửi: ……………………………………………………............ 

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1595/QĐ-

TTg ngày 23/12/2022 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 36-

KL/TW của Bộ Chính trị về Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ 

chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án Bảo đảm 

an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước thời kỳ đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045.  

Đến nay, dự thảo Đề án đã được rà soát, xây dựng, hoàn thiện theo tinh thần 

Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị (dự thảo Đề án Bảo đảm an ninh nguồn 

nước và an toàn đập, hồ chứa nước thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm chỉnh tiếp thu, 

giải trình qua các lần lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, lấy ý kiến thành viên 

Chính phủ, lấy ý kiến Ban Kinh tế Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, 

các Ban cán sự đảng các Bộ, ngành qua giai đoạn các năm 2020, 2021 và 2022, 

trước khi trình Chính phủ, trình Quốc hội, trình Bộ Chính trị theo quy định). 

Để hoàn thiện, trình Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, có ý kiến đối với Dự thảo Đề án (Kèm theo). 

Đề nghị gửi văn bản ý kiến về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(qua Cục Thủy lợi) trước ngày 31/3/2023, địa chỉ số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà 

Nội. Điện thoại: 0888 06 12 87; email: thanhhien61287@gmail.com. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Vụ Pháp chế (p/h); 

- Lưu VT, TL. 

 

 

CV soạn thảo:                    Nguyễn Thanh Hiền 

P.ANNN&HTQT:             Lê Hùng Nam 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

CTL 

Kính trình 

 

 

 

Lương Văn 

Anh 

1144 17/03/2023



DANH SÁCH CƠ QUAN GỬI LẤY Ý KIẾN  

 

I. Các Bộ: 

1. Văn phòng Chỉnh phủ; 

2. Bộ Tư pháp; 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

4. Bộ Công Thương; 

5. Bộ Xây dựng; 

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

7. Bộ Tài chính; 

8. Bộ Ngoại giao; 

9. Bộ Công an; 

10. Bộ Quốc phòng; 

11. Bộ Giao thông vận tải; 

12. Bộ Nội vụ; 

13. Bộ Y tế; 

14. Bộ Lao động- Thương binh và xã hội; 

15. Bộ Khoa học và Công nghệ. 

II. Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố. 
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