
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       06  

                      
Nam Định, ngày       tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, 

đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước  

và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước  

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 02/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất; 

Xét nội dung Văn bản số 1211/STP-VB-QLXLVPHC ngày 20/10/2021 của 

Sở Tư pháp về việc ủy quyền cấp phép hoạt động tài nguyên nước; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2981/TTr-

STNMT ngày 15/10/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước (bao gồm: 

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy 

phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép hành nghề khoan nước dưới 

đất) và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Thời hạn ủy quyền: 05 (năm) năm. 

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho 

phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo ủy quyền của Ủy 

ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Định kỳ 06 

tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện các chức năng quản lý nhà 

nước về tài nguyên nước theo nội dung tại Điều 1 Quyết định này. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                         

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đ/c PCT TT UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP11, VP3. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Anh Dũng               
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