
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-NN Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 2020 
V/v thẩm định, thẩm tra 

nguồn gốc và việc sử dụng 

thông tin, dữ liệu khí tượng 

thủy văn. 
 

 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2803/BTNMT-TCKTTV ngày 26/5/2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020; trên cơ sở nội dung báo 

cáo, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3903/STNMT-

BHĐ ngày 12/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu 

trên: Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

trong quá trình thẩm định hoặc phê duyệt các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, 

dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 

phải thẩm định, thẩm tra nguồn gốc sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 

theo quy định của Luật Khí tượng thủy văn và Khoản 2, Điều 29 Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khí tượng thủy văn; Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 

15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quyền 
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