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DANH MỤC 

CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH LÀO CAI  

ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 
(Kèm theo Kế hoạch  số:            /KH-UBND ngày         /         /2021 của UBND tỉnh Lào Cai) 

STT Đề án, dự án, nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

Tổng 
Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách 

TW 
Khác 

(1) (2) (3) (4) (5)=(6)+(7)+(8) (6) (7) (8) (9) (10) 

I Các dự án ưu tiên thực hiện đến năm 2025   103.178 93.927 7.370 1.881   

1 

Xây dựng, hoàn thiện, vận hành và duy trì hệ 

thống trạm quan trắc tài nguyên nước mặt và 

nước dưới đất của tỉnh theo lộ trình đến năm 

2025 (Quyết định số 169/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Lào Cai) 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các sở, ban, 

ngành có liên 

quan, UBND các 

huyện/thị 

xã/thành phố 

15.000 15.000   2022-2025 

Theo Đề án 

số 09-

ĐA/TU của 

Tỉnh ủy Lào 

Cai 

2 

Xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát tự động, 

trực tuyến các hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước, xả nước thải vào nuồn nước trên 

địa bàn tỉnh 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các sở, ban, 

ngành có liên 

quan, UBND các 

huyện/thị 

xã/thành phố 

2.500 2.500   2021 

Theo Đề án 

số 09-

ĐA/TU của 

Tỉnh ủy Lào 

Cai 

3 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến động và sử 

dụng tài nguyên nước liên quan tới biến đổi 

khí hậu, tăng cường công tác điều tra, nghiên 

cứu, đánh giá, dự báo, quan trắc chất lượng, số 

lượng trong khai thác và sử dụng tài nguyên 

nước, tích hợp với hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu tài nguyên nước quốc gia 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các sở, ban, 

ngành có liên 

quan, UBND các 

huyện/thị 

xã/thành phố 

5.000 5.000   2021 

Theo Đề án 

số 09-

ĐA/TU của 

Tỉnh ủy Lào 

Cai 
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STT Đề án, dự án, nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

Tổng 
Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách 

TW 
Khác 

(1) (2) (3) (4) (5)=(6)+(7)+(8) (6) (7) (8) (9) (10) 

4 

Phương án quy hoạch tài nguyên nước tỉnh 

Lào Cai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 

2050 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các sở, ban, 

ngành có liên 

quan, UBND các 

huyện/thị 

xã/thành phố 

550 550   2021 

Theo Đề án 

số 09-

ĐA/TU của 

Tỉnh ủy Lào 

Cai 

5 
Quy định mực nước tương ứng cấp báo động 

lũ trên các sông, suối chính tỉnh Lào Cai 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các sở, ban, 

ngành có liên 

quan, UBND các 

huyện/thị 

xã/thành phố 
4.488 4.081  

407 

(Quỹ 

PCTT) 

2021-2023 

Đề cương 

nhiệm vụ, 

trình UBND 

tỉnh phê 

duyệt tại Tờ 

trình số 

180/TTr-

STNMT 

ngày 

29/3/2021 

6 

Xây dựng và duy trì hệ thống cảnh báo, dự báo 

lũ, lụt, hạn hán và các tác hại khác do nước gây 

ra tại các khu vực đã hoặc được dự báo có 

nguy cơ xảy ra 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn, các 

Sở, ban, ngành 

có liên quan, 

UBND các 

huyện/thành 

phố/thị xã 

10.000 10.000   2021-2025 

Tích hợp với 

hệ thống 

quan trắc, 

cảnh báo 

thiên tai tỉnh 

Lào Cai 
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STT Đề án, dự án, nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

Tổng 
Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách 

TW 
Khác 

(1) (2) (3) (4) (5)=(6)+(7)+(8) (6) (7) (8) (9) (10) 

7 

Thực hiện việc điều tra, đánh giá tổng hợp tài 

nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 đến 

1:25.000 đối với nguồn nước liên tỉnh, nguồn 

nước nội tỉnh, ưu tiên khu vực khan hiếm 

nước, thiếu nước sinh hoạt. Điều tra, tìm kiếm 

phát hiện nguồn nước dưới đất gắn với phục vụ 

cấp nước sinh hoạt cho các thôn, xã đặc biệt 

khó khăn và khó khăn theo quy định của Thủ 

tướng Chính phủ, các vùng biên giới, vùng dân 

tộc thiểu số khan hiếm nước, thiếu nước sinh 

hoạt 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các sở, ban, 

ngành có liên 

quan, UBND các 

huyện/thị 

xã/thành phố 

15.000 15.000   2022-2025 

 

8 

Đánh giá, xác định, cập nhật định kỳ các đặc 

trưng cơ bản, lập bản đồ đặc trưng tài nguyên 

nước mặt; đánh giá diễn biến tài nguyên nước 

mặt theo từng giai đoạn trên các nguồn nước 

liên, liên quốc gia  và các nguồn nước nội tỉnh 

có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, 

xã hội của lưu vực, vùng kinh tế và địa 

phương. Điều tra thống kê tổng lượng nước trữ 

được vào cuối mùa lũ đầu mùa cạn hàng năm 

của các hồ chứa có khả năng điều tiết, hồ chứa 

có dung tích từ 3 triệu m3 trở lên, hồ thuộc 

danh mục nguồn nước liên tỉnh  

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các Sở, ban, 

ngành có liên 

quan, UBND các 

huyện/thành 

phố/thị xã 

5.000 5.000   2022-2024 

Kết hợp 02 

nhiệm vụ do 

số lượng hồ 

chứa có khả 

năng điều 

tiết trên địa 

bàn tỉnh rất 

ít, không lập 

nhiệm vụ 

riêng 



4 
 

STT Đề án, dự án, nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

Tổng 
Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách 

TW 
Khác 

(1) (2) (3) (4) (5)=(6)+(7)+(8) (6) (7) (8) (9) (10) 

9 

Điều tra, lập danh mục và công bố dòng chảy 

tối thiểu ở hạ lưu tất cả các hồ chứa thủy điện, 

thủy lợi có quy mô khai thác, sử dụng nước 

thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước theo quy định 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các Sở, ban, 

ngành có liên 

quan, UBND các 

huyện/thành 

phố/thị xã 

1.500 1.500   2022 

 

10 

Điều tra, đánh giá, xác định và công bố dòng 

chảy tối thiểu, khả năng tiếp nhận nước thải, 

sức chịu tải của nguồn nước sông hồ liên tỉnh, 

liên quốc gia, nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai, trong đó, ưu tiên thực hiện đối với các 

sông, suối trọng điểm về ô nhiễm nguồn nước 

và sông, suối, đoạn sông suối đã được xác định 

và công bố dòng chảy tối thiểu. 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các sở, ban, 

ngành có liên 

quan, UBND các 

huyện/thị 

xã/thành phố 
8.900 8.900   2022-2024 

Theo Đề án 

số 09-

ĐA/TU của 

Tỉnh ủy Lào 

Cai 

11 

Dự án tăng cường năng lực, thiết bị, công cụ 

phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước ở 

các cấp 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

UBND các 

huyện/thị 

xã/thành phố 9.000 9.000   2022-2023 

Theo Đề án 

số 09-

ĐA/TU của 

Tỉnh ủy Lào 

Cai 

12 

Dự án rà soát, kiểm kê hiện trạng khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước tỉnh Lào Cai theo định 

kỳ 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các sở, ban, 

ngành có liên 

quan, UBND các 

huyện/thị 

xã/thành phố 

11.000 11.000   2023-2025 

Theo Đề án 

số 09-

ĐA/TU của 

Tỉnh ủy Lào 

Cai 
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STT Đề án, dự án, nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

Tổng 
Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách 

TW 
Khác 

(1) (2) (3) (4) (5)=(6)+(7)+(8) (6) (7) (8) (9) (10) 

13 

Điều tra, đánh giá diễn biến dòng chảy, bồi 

lắng, xói lở dòng sông…trên các sông trên địa 

bàn tỉnh, tổ chức khoanh định khu vực cấm, 

tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản, 

cát sỏi lòng sông 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các sở, ban, 

ngành có liên 

quan, UBND các 

huyện/thị 

xã/thành phố 

500 500   2022-2023 

Theo Nghị 

định số 

23/2020/NĐ-

CP của 

Chính phủ 

14 

Thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn 

nước trên địa bàn tỉnh 2021-2030 (giai đoạn 

2021-2025) 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các sở, ban, 

ngành có liên 

quan, UBND các 

huyện/thị 

xã/thành phố 
14.740 

5.896 

(40%) 

7.370 

(50%) 

1.474 

(10%-

nguồn thu 

tiền cấp 

quyền KT 

TNN) 

2021-2025 

Kế hoạch 

trình UBND 

tỉnh tại Tờ 

trình số 

288/TTr-

STNMT ngày 

18/5/2021 

II 
Các dự án dự kiến thực hiện giai đoạn 2026-

2030 
 

 
40.120 27.248 4.060 8.812  

 

15 

Đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn 

kiệt, nguồn nước mặt, nước dưới đất; phân loại 

nguồn nước theo mức độ ô nhiễm, suy thoái, 

cạn kiệt. 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các sở, ban, 

ngành có liên 

quan, UBND các 

huyện/thị 

xã/thành phố 

2.000 2.000   2026-2027 

 



6 
 

STT Đề án, dự án, nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

Tổng 
Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách 

TW 
Khác 

(1) (2) (3) (4) (5)=(6)+(7)+(8) (6) (7) (8) (9) (10) 

16 

Thực hiện điều tra, đánh giá tổng hợp tài 

nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 đến 

1:25.000 đối với nguồn nước nội tỉnh ở nững 

vùng, khu vực nước dưới đất có tiềm năng lớn, 

là đối tượng khai thác chủ yếu để cấp nước cho 

sinh hoạt, các nhu cầu phát triển kinh tế, xã 

hội, các đô thị, khu dân cư tập trung 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các sở, ban, 

ngành có liên 

quan, UBND các 

huyện/thị 

xã/thành phố 

18.000 12.000  6.000 2026-2030 

 

17 

Thực hiện điều tra, đánh giá, xác định và công 

bố dòng chảy tối thiểu, khả năng tiếp nhận 

nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, 

hồ và lập bản đồ phân vùng tiếp nhận nước 

thải của nguồn nước trên các sông liên tinh, 

liên quốc gia của các sông nội tỉnh còn lại 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các sở, ban, 

ngành có liên 

quan, UBND các 

huyện/thị 

xã/thành phố 

12.000 10.000  2.000 2026-2030 

 

18 

Thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn 

nước trên địa bàn tỉnh 2021-2030 (giai đoạn 

2026-2030) 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các sở, ban, 

ngành có liên 

quan, UBND các 

huyện/thị 

xã/thành phố 
8.120 

3.248 

(40%) 

4.060 

(50%) 

812  

(10%- 

nguồn thu 

tiền cấp 

quyền 

KTTNN) 

2026-2030 

Kế hoạch 

trình UBND 

tỉnh tại Tờ 

trình số 

288/TTr-

STNMT 

ngày 

18/5/2021 
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