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THÔNG BÁO 
V/v Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận 

Căn cứ Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước; Sở 

Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là các tổ 

chức, cá nhân) thực hiện lập báo cáo về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước như sau: 

1. Lập báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước đúng theo mẫu 

báo cáo quy định tại Điều 10 Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trong đó cần lưu ý báo cáo tình hình thực hiện 

nghĩa vụ tài chính liên quan đến Giấy phép; kết quả việc quan trắc, giám sát sự 

biến đổi mực nước, lưu lượng, chất lượng nguồn nước tại khu vực khai thác trong 

quá trình khai thác, sử dụng nước của công trình;…. Việc tổng hợp thông tin, số 

liệu có liên quan được thực hiện trong năm báo cáo, thời gian tính từ ngày 01/01 

đến ngày 31/12 của năm báo cáo.  

2. Thời gian gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp 

thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi về Cục Quản lý 

tài nguyên nước đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường (có gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát) 

trước ngày 30/01/2023.  

Trường hợp tổ chức, cá nhân nào không nộp báo cáo; có nộp báo cáo nhưng 

trễ hơn thời gian theo quy định hoặc lập báo cáo không đúng theo quy định thì chịu 

trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước 

và khoáng sản. 

 Ngoài ra, hiện nay hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước của 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện. Đề nghị các tổ chức, cá nhân khẩn 

trương hoàn thành lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền, cập nhật số liệu vào hệ thống 

giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Thông tư số
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17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Trên đây là thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị các tổ 

chức, cá nhân khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận:                                  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c);            
- Phòng TNMT các huyện, 

 thị xã, thành phố; 

- Trung tâm CNTT TNMT (đưa tin); 

- Lưu: VT, TTr, TNNKS 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Thị Xuân Thu 
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