SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN
Số: 353 /TTDVNN&NSNT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 5 năm 2022

V/v tham vấn ý kiến tạm bàn giao, đấu nối
07 trạm cấp nước ngầm sang sử dụng
nước mặt

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Chi cục Thủy lợi.

Căn cứ Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 28/11/2017 của Ủy ban nhân
dân Tỉnh về việc lộ trình hạn chế cấp phép khai thác nước dưới đất trong các
khu, cụm công nghiệp, khu vực ven sông Tiền, sông Hậu trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp (giai đoạn 2020 đến 2030);
Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân
dân Tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu nước sạch nông thôn theo Nghị quyết phát
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Công văn số 519/UBND-KT ngày 21/7/2020 của Ủy ban nhân dân
Tỉnh về việc chủ trương chuyển giao công trình cấp nước sạch nông thôn;
Thực hiện Công văn số 1426/SNN-KHTC ngày 05/05/2022 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ý kiến chủ trương tạm bàn giao, đấu nối
07 trạm cấp nước ngầm sang sử dụng nước mặt (đính kèm).
Để có cơ sở tham mưu trình Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tạm bàn giao,
đấu nối 07 trạm cấp nước ngầm sang sử dụng nước mặt. Đảm bảo tính pháp lý
và quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp
nước sạch. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn kính mời
đại diện Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi cục Thủy lợi; nội
dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: lúc 8 giờ; ngày 18 tháng 05 năm 2022.
2. Địa điểm: tại hội trường Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch
nông thôn (số 161, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, TP. Cao Lãnh,
tỉnh Đồng Tháp).
3. Nội dung:
- Tham vấn ý kiến về phương án, tính pháp lý để bàn giao, đấu nối 07
Trạm cấp nước ngầm sang sử dụng nguồn nước mặt cho đơn vị cấp nước đủ
điều kiện quản lý và khai thác theo quy định trong thời gian chờ có hướng dẫn
thực hiện Luật Tài sản công theo công văn số 519/UBND-KT ngày 21/7/2020

của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc chủ trương chuyển giao công trình cấp nước
sạch nông thôn.
- Thủ tục gia hạn, xin phép tiếp tục khai thác nước dưới đất đối với 07
Trạm cấp nước theo quy định.
(đính kèm phụ lục danh mục 07 trạm cấp nước)
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn kính mong được
sự hỗ trợ về ý kiến chuyên môn của Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên và Môi trường
và Chi cục Thủy lợi./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN&PTNT (báo cáo);
- GĐ và PGĐ phụ trách;
- Lưu: VT, P.QLKTNSNT.
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