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của ông (bà) Tô Văn Việt 

 

                         
 

Kính gửi: Ông (bà) Tô Văn Việt. 

(Địa chỉ: Khu 1, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận; số điện thoại: 0377 408 898) 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận Công văn số 3649/STTTT-

TTCNTTTT ngày 14/12/2021 ngày 14/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Tô Văn Việt (địa chỉ: Khu 1, 

phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; số điện 

thoại: 0377 408 898) có hỏi: “Theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức 

công bố Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đã được phê 

duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, thông báo tới Ủy 

ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. Tôi thử tìm kiếm trên website của Sở Tài nguyên và Môi 

trường Ninh Thuận nhưng không thấy. Vậy kính đề nghị Sở cho tôi thông tin văn 

bản công bố này?”. 

Về nội dung hỏi của ông (bà) Tô Văn Việt, Sở Tài nguyên và Môi trường 

xin phúc đáp như sau: 

Triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của 

Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã cho thực hiện Đề tài “Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng 

hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất khu vực đồng bằng ven 

biển tỉnh Ninh Thuận”. Căn cứ Hợp đồng đã ký với Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Ninh Thuận (Cơ quan chủ quản), Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài 

nguyên nước miền Trung (Đơn vị thực hiện) đang triển khai thực hiện Đề tài và 

theo tiến độ đến tháng 8/2022, Đề tài sẽ hoàn thành. 

Sau khi kết quả Đề tài được phê duyệt, căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị 

định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ và Điều 5 Thông tư 

số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/201 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Tài nguyên và Môi trường sẽ công bố Danh mục vùng hạn chế khai thác nước 

dưới đất và Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, Trang Thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi 

trường và thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã 

theo đúng quy định; đồng thời sẽ gửi thông tin công bố đến ông (bà) Tô Văn 

Việt để biết. 
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Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường xin phúc đáp để Quý ông (bà) Tô Văn 

Việt được biết./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (để biết); 

- GĐ, các PGĐ Sở TNMT 

- Lưu: VT, TNKSN&BĐKH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Lê Khắc Huy Anh 
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