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Số:  525 /SVHTTDL-DL 

V/v cung cấp thông tin thực hiện Dự án 

điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh 

Hà Tĩnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến 

năm 2035. 

 Hà Tĩnh, ngày 4 tháng  6  năm 2018    

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nhận được Văn bản số 

1446/STNMT-CCBĐ ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 

cung cấp thông tin thực hiện Dự án điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh 

Hà Tĩnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; sau khi nghiên cứu, Sở có ý 

kiến như sau: 

Trong Dự thảo Điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước Hà Tĩnh đến năm 

2025, tầm nhìn đến 2035 đã tính là 10% nước sinh hoạt cho du lịch và dịch vụ. 

Tuy nhiên, hiện nay, căn cứ vào tình hình phát triển dịch vụ du lịch tại các địa 

phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị nghiên cứu phân bố tỷ lệ nước 

cho dịch vụ du lịch là: 

- Tại các địa phương: Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà là 20% 

- Tại các địa phương khác: 10%  

Trên đây là ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị Sở Tài 

nguyên và Môi trường xem xét tổng hợp./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, NVDL. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Đã ký 

 Lê Trần Sáng 
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