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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt và công bố kết quả thực hiện năm 2020 nhiệm vụ “Giám sát, dự 

báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Thác Huống phục 

vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY LỢI 

 

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 

cục Thủy lợi; Quyết định số 24/2019/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi Điều 3, Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 

7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/7/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân cấp cho Tổng cục Thuỷ lợi, 

Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thuỷ sản một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TCTL-KHTC ngày 03/01/2018 về việc giao 

nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-TCTL-KHTC ngày 25/12/2019 của Tổng cục 

Thủy lợi về việc giao đơn vị quản lý các nhiệm vụ đặc thù và nhiệm vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020 do Tổng cục Thủy lợi quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-TCTL-KHTC ngày 05 tháng 11 năm 2019 của 

Tổng cục Thủy lợi về việc phê duyệt đề cương - dự toán chi tiết năm 2020 nhiệm 

vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Thác Huống 

phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp”; 

Căn cứ Biên bản thẩm định kết quả thực hiện năm 2020 nhiệm vụ “Giám sát, 

dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Thác Huống phục vụ lấy 

nước sản xuất nông nghiệp” ngày 25/12/2020;  

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt và công bố kết quả thực hiện năm 2020 nhiệm vụ “Giám sát, 

dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Thác Huống phục vụ lấy 

nước sản xuất nông nghiệp” với các sản phẩm sau: 
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1. Bản tin kết quả quan trắc hiện trường: 11 bản tin. 

2. Bản tin tuần dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi 

Thác Huống: 24 bản tin. 

3. Bản tin tháng dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi 

Thác Huống: 6 bản tin. 

4. Báo cáo hiện trạng xả thải vào công trình thủy lợi: 01 báo cáo. 

5. Nhật ký khảo sát đo đạc hiện trường: 01 báo cáo. 

6. Kết quả đo đạc chất lượng nước: 01 báo cáo. 

7. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ: 01 báo cáo. 

8. Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ: 01 báo cáo. 

9. Bản đồ ô nhiễm nguồn nước, tỷ lệ 1/100.000: 01 bản đồ. 

10. Đĩa CD lưu giữ báo cáo và số liệu: 01 đĩa CD. 

Điều 2. Hồ sơ kết quả thực hiện năm 2020 nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất 

lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Thác Huống phục vụ lấy nước sản xuất 

nông nghiệp” được lưu trữ tại Tổng cục Thủy lợi (01 bộ), Viện Quy hoạch Thủy 

lợi (01 bộ), các bản tin, báo cáo tổng kết nhiệm vụ được công bố trên trang thông 

tin điện tử của Tổng cục Thủy lợi (www.tongcucthuyloi.gov.vn). 

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Cục trưởng Cục Quản lý công trình 

thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy 

lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); 

- Các Vụ: Kế hoạch; Tài chính; 

- Lưu: VT, QLCT.                    Phòng QLCT 

                   Phòng QLCT 

         

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tỉnh 
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