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ûy naN NHÂN DÂN TINH nÀ Nau

càn cû Luqt tii chürc chinh quyèn dia phwong ngay l9 thâng 6 ndm 20.. 5;
Càn cû LuQt tài nguyên nuôc ngày 2l thdng 6 nàm 2012;
Càn cür Nghi dinh sii 201/2013/ND-CP ngay 27 thdng tt ndm 2013 cua

chïnh phû quy dlnh cht ttét thi hành mat sé dtèu iûa Luqt tàiigtryên rutüc;
cdn cû Thông tu sô 42/2015/TT-BTNMT ngay 2g thdng g ndm 2015 ctia

Ba Tài nguyên và Môi trràng quy dlnh lÿ thuQt quy hoqch tài igttyên nuôc;

çàn cû Ngh! quyét tii zanOtT/NQ-HDND ngay 07 thdng t2 nàm 2017 ct)a
Hçi dông nhâyt dân tinh uè qrry hoschlil ngîryAn nuôc tinh ltà Nam dén 202i,
illnh huông dén ndm 2035;

Theo dè nghi cùa Sô Tài nguyên và Môi truùng tqi Tè trinh sé +sStn-
STN&TNMT n7ày 29 thdng 12 nàm 2017 và dè ngh! cua Sô Ké hoqch và Dàu u
tqi rà trinh té I runt -sxnor ,goy 26 thdng oi nam 20tg (sü tæm theo Bdo
cdo thiim dinh sii L3/BCTD-srp 

"i"y 0z thdn{02 nàm 20tB ,,no sa Tr phdp),

QUYÉTD§H:

Dièu 1. Phê duyêt Quy hoach tai nguyên nuôc tinh HàNam dénnàm 2025,
dinh huong dén nâm 2035, ,Oi ,hirg nQùung chü yéu ,ur-

, , 1l 
Tê1 dg ân: Quy ho4ch tài nguyên nuôc tinh Hà Nam dén nàm 2025, dinh

huong dên nàm 2035

2. Phçm vi thgc hiÇn: trên ilia ban tinh Hà Nam.
3. chü tlàu tu: sô Tài nguyên và môi tuong tinh Hà Nam.
4. Quan tliêm, mgc tiêu quy hoçch
a) Quan ihiêm quy hoqch:
- Quy hoêch tai nguyên nuôc tinh Hà Nam dén nàm 202i,dinh huong dén

nàm 2035 phù hçrp voi quy hoach tông thê phât trién kinh té - xâ hQi, qutic pf,ông,
an ninh, quy hoach yrng; gân vôi quy hoach sü dung dâq quy r,oa.r, 

"g*rr 
rrr#

khai thâc, sü dung tiét kiêm, hiÇu quâ tài nguyên nuôc trên dia bàn tinh Hà Nam;
- Quy hopch bâo dâm tfnh thông nhât, toàn diên giüa tai nguyên nuôc m{t

và tài nguyên nuôc duôi dât, giüa khai thâc, sü dpng tài nguyên;"ô. vôi bâo vê



tai nguyên nuôc, huong dén phât triên bèn vüng; khai thâc, sü dpng nuôc tiét
kiÇm, hiÇu quâ, tông hçp và da muc tiêu trên co rO khui thâc tôi oo 

"àr-rguàn 
lgc;

- Uu tiên khai thâc, sü d-r4s nguèn nuôc r.nat phgc vu cho phât trién kinh té
- xâ hQi, hil ché khai thâc rguà" rrüô. duôi dât'adi voi ,t rrrg r.nu "il ;iliilkiÇn khai thâc, sü dqng nguôn nuôc m{t;

b) Myc tiêu quy hogch
Xâc dinh, .dâ4 giâ toan diÇn tièm nàng tai nguyên nuôc (nguàn rutôc mfit

và nuôc duôi diitl dë:,quân lÿ, khai thâc, srilpng nu6c tiét t<ic.m, hiÇu quâ, hài
hôa, hqp lÿ cüa câc dôi rugng sù dpng nuôc gân uoi phông, ch6ng, gir- thiê, o
nhiêm, suy thoâi, cîrl kiÇt nguàn nuôc, bâo éâm câc mpc-iieu .Ëâtlugng nuôc
cho câc dôi tuqng khai thâc, * aung nuôc hên dia ban tinh Hà Nam.

5. NQi dung cüa quy hoçch
5.1.Tièm ndng tài nguyên nwüc

-.À 
v \-'I'iêm nàng nguôn nuôc trên <lia ban tinh Hà Nam khoang là 11,19 tÿ

m'lnàm trong dô:

Nguàn nuôc Inët là 11,08rÿ m'/ nàm (Nguàn nuôc mdt nçi stnh trên dia
bàn tïnh là 0,73 ü *'/ nàm; Nguàn nuôc mët cua cdc sông liên rtnh h j0,3s ü
*j/ rà*1.

+ Nguàn nuôc duoi dât là 0,11 tÿ m3/nàm;

- Lugng nuôc cô thé dua vào khai thâc, sü dgng 1 1,19 tÿ ^'l nàm;

Lugng nuôc cô t]nê phân Uô t t,Ot ty m3/nàm

(Cht ttét cô Phu tuc sé 01 kèm theo)

5.2. Nhu càu khai thdc, stb dqtng nrôc trong kÿ quy hogch

Tông nhu càu nuôc cho câc dôi tuqng khai thâc, sü dpng trên clia ban tinh
üong trmg giai do?n cüa § quy ho4ch nhu sau:

- Dén nâm 2020 là 5g4,72triÇu m3/nàm,

- Dén nâm2025 là 568,23 triêu m'/nàm,

- Dén nàm 2030 là 592,27 triêu m'/nàm;

- Eén nâm20351à 577,69 
FÇ" 

m'/.tàm.

(Chi tiêt cô Phu lqc sô 02 kèm theo)

5.3. NOi dung và phuong ân phân bô nguàn nuôc

a) Nguyên tÉc phân b6 nguàn nwôc

- Gàn lièn vôi quy hopch phât triên kinh té - xâ hQi,^c6 xét dén quy hopch

khai thâc, sü dgng nuôc cüa câc Àgành và câc yêu càu chuyên nuôc.

- Xâc dinh luçrng nuôc cô thê phân bô mrôc khi tién hanh phân bô cho câc

dôi tuçrng sü dqng nuôc.

- Cérc mgc dich uu tiên sü dgng nuôc cho ôn dinh xâ hQi, phât triên chién

lugc phâi dugc bâo dâm truôc khi phân bô cho câc dôi hlgng sü dgng nuÔc.

- phucrng an phân bô nguàn nuôc cq thê, phù hqp vcri sg bién dQng nguà.,

nuôc h*g nàm và theo mùa.
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- Phucmg rln 
_c.hia 

sê lugng nuôc dâ ilugc phân bô frang nàm theo vung dén
câc cfa phuong và dôi tuqng sü dgng nuôc.

b) Xdc ihlnh chûc ndng nguàn nwôc
-Xâc dlnh duqc chûc nàng nguàn nuôc cüa 6 sông chinh (sông Hàng, song

Ddy,.sônp Nhu.Q, sông châu, sông s(t, sgng Nông Gio"g) trên àia p'an tirï phuË
vp cho câp nuôc, bâo vê môi truôrng hÇ sinh thâi phg thuqc vào nguôn nuôc tong
kÿ hoach (cht uâ cô phw tuc sé TSièm theo);

.. ^ . ,: 
X,â: dinh duo. c chüc nàng nguèn nuôc cua 15 hè chüa (cht ttét cô phq lqc

sô 04 kèm theo).

c) Thû ty wu tiên phân bô nguôn nwôc
Thü t.u tru tiên phân bô nguàn nuôc cho câc Aôi tuqne khai thâc. sü duns

nuéc trong ky qry hoqch duo. c càn cü vào Quy hopch tône-thé phât triên ki"h;é:
xâ hQi tqi câc dia phuong. Thû r.u uu dugc xàc dinh 

"à üp "ép 
,t o ,ur, 19 .âp

nuôc cho sinh hoat; (! câp nuôc cho công nghiêp; (g) câpïuoc ctro ou ticir, aicir
w; (4) câp nuôc cho nông nghiêp; (fl câp"nuËc .nL tf,,iy ,ar,.

d) Phân bô nguàn nmï,c cho cdc afi uçng khai thdc, srb dyng
- Trgng truèrng hçp binh thuong phtu Uô Uao dënn IOO% nhu càu kàai thâc

cho câc dôi tuqng khai tirâc, sü dgng n,ro. (nuôc cho sinh hoqt, công nghiQp, du
fich, dich vq, nông nghiQp và thuy sân). Cp thé:

+ Nuôc danh cho sinh hopt:

Nhu càu nuôc cho sinh ho4t dugc uu tiên hang dâu vè sô luqng và chât
loçtg, Du kién phân bô nuôc dành cho sinh hopt nàm iozo là30,67 tJef.i .a-
20251à33,48 triÇum3 và nâm2035làS6,54riium3. 

- -'-

+ Nganh công nghiêp:
Nhu càu nu6c cho công nghiÇp tàng lên r'ât nt antr trong giai doqn 2025-

2030. Dy kién phân bô nuôc Aàrh cho công nehiêp nâm2020 ta tg,9s riê" #,
nâm2025là20,4 triêu m3 và nàm 2035 àqi,qi tr;tê,,nr.

+ Nganh du lich, dich vu: Nhu càu nuoc cho du lich, dich tàng lên 
"ât 

ntant
ffong giai <loqn 2025-2030. DU kién phân bô nuôc dành cho du ficfr, aicn vu nàm
20201à 17 ,94 triÇu m3, nâm20251à 19,98 triÇu m3 và nàm zo35là 3g,03 hiê., #.

+ Nganh nông nghiÇp:

Nhu càu nuôc nganh nông nghiêp lcyn nhât, cô xu huong giarn aan. pU tcién
phân bô nuôc dành chô sinh hoù na- )ozo là 46t3,6triÇu -',îi- zo25 Là 435,31
triÇu m3 và nàm 20351à 381,33 triÇu m3.

+ Ngành thüy stur:

Nhu càu nuôc ngành thüy san cô xu huong giarn rât ft, duy tri ô mric ôn
ilinh l,Jroang §0 triÇu m'. DU kién phân bô nuôc dành cho sinh ho4t nàm 2O2O là
62,55 triÇu m3, nâm20251à 59,08 triÇu m3 và nàm zo35là 58,35 triÇu m3

, - Trong truong hçp harl hrân, thiéu.nuôc (lwng mfrc dên finng ting voi ttîn
surfu ASolq luçmg nuôc phân bô cho câc clôi tuqng khai thâc, sü dgng noôr dugc xâc
tllnh theo thir t.u uu tiên và lugng nuôc thiéu Qhi tiét cô Phu lyc sé 05 kèm theo).
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6. MQt sô nhôm nhiÇm vg, giâi phâp chû yéu

-,.. ,ÿ-xfc dirt 
^ya 

phâr, vun-e mgc-tiêu châtluqng theo muc dich sü dung nuôc

Î?:Xj::.1g, suôi và quv «Iinh vè yêu càu chât luçrng nuôc thâi truôc khi xà tr.ucttêp vào nguôn nuÔc phâi clat tiêu chuân, bao gôm: nuôc thâi sinh hoat cüa càc
khu^dân .y tâg l*g; nuôc thâi câc ktru c6ng 

"frrifp; 
nuôc ,hri ;é. Xric dinh câcnguôn nuôc phâi lpp hành lang bâo vÇ nguài 

"î0" 
,âr,q, hà J;,.§à,r-dr]li;;

s:9, sô1s,c!âu Giang, sông sât, .glebuv Tiên;Èi ôrruînar, Hô vân son,hô Nam Trân H*le D4o, BÉè Trân Hqg puo, vu. riZr;üil;;É hè, hô;Lam Hp t, hà aièu rroa Lam H4 2, hà dièù irou'qr*g'T.-g,-hsMtrh-K#i
Khoanh dinh vung-bâo hQ vç sinh,.vu"g;â*;ü, chê khai rhâc và câc khu wcphâi dàng kÿ khai thâc nuôc du6i dât.

,.-.., --?J 1av 
ayme mang giâm sât tài nguyên nuôc bao gàm câ nuôc mpt và nuôc

cruor dât trong dô. ci )1:i t\ Fitu sât tài nguyên nuôc mdt (04 v! trt giém sâtquôc gia và o, :i y dè xuiit) và 16 vi trf à; sât tài mlrc nuôc và luu luçmgnguyên nuôc duôi dât.

c) Ban hanh câc quy dinh phpc vr,r công tâc quâ,n lÿ tài nguyên nuôc theoquv dinh cüa Lupt Tài nguyên nuôc, phù hçp- roi da9 aié,n iaiiËrvên nuôc và
9ô1q 

tâc quân lÿ nhà nuôc cüa tinh. câp nhât, qang *p tc ino"g t[o"g tin, co sô
ÿt tiêgpi nguvên nuôc, gân vôi c«v sô dt ri.. r'uè *îi t*üg, àâiarr bâo ctâm tich
hçrp vôi hÇ thông thông tit 

"o 
sô dü liçu vè ài 

"gryen 
nuôc, 

"o 
so at ttü;è;;i

"glyê1. 
và môi truèrng cüa Trung uong. Trién làai co hiÇu quâ câc du an phât

triên tài nguyên 
1uôc,. 

bâg vÇ nguôn "*r dâm bâo durg iô t irt, ,té, dü5;;.
công khai câc th9"e tin vè câc co sô sây ô nhiêm và câJnguil#;i;fiâ"
cho nhân dân biét vàphât huy sric -alrn công dÀrg trong theo dôi, giâm séfi câc
hoat dông bâo vê nguàn nuôc.

d) Âp dung công nghê sü dpng nuôc tiét kiÇm và phât sinh ft nuôc thâi và
tmg dpng..ong nghÇ xü lÿ nuôc tnai Uao dâm tiêu chuân truôc tti tfrai ramôitry*q Chông th.ât thoat, i** phi tài nguyên nuôc, nâng cao hiÇu quâ khai thâc
cüa câc công trinh khai thâc, sü dgng r"O" <Iac biÇr là càc công ili"i, thüy lqi và
công trinh câp nuôc tâp rrung.

<I) Huy tÏông mqi nguôn lug aau tu thgc hiÇn câc chuong trinh du 
-an 

phpc
vs công trlc quan lÿ.nhà nuôc ''oè ai nguyên nuôc dê thuc hi§n phân ta "*à","î và bâo vÇ nguàn nuôc. Lru riên oâü t" câc dg rin: LQp'hành lang bâo vÇ
nguôn nuÔc, Khoaÿr cljnh vun-e câm, vùng hqn ché khai thâc nuôc auOi 

"aât; 
Xay

dqrg *arrq:y*trâc tài nguyên. nuôc; xav {rn g co sô dü liÇu Tài nguyên nuôc;
Diêy tra, dânh u1t<na ltog tiép nhan nguôn tt ai .a. sôgg chinh. ôac chuong
trinh du rln <Iuqc thgc hiÇn trong s cuv hoach, nguôn uon-u tu ngân sâch nhà
nuôc; lfe.,i. công - tu (PPp);.lèng ghép voi câc chuong rrinh, iu ,a" Trung
ufrtg, tô chüc quôc tê, quy hoach ngàrnh, lînh v.uc, chuong trtnh, ké hopch rmg
phô bién aôi nrinau.

7. Nhu càu vôn tlàu tu, phân s tlàu tu:
a) Tông vôn dàu tu: 32.000 riÇu dông.
Trong d6:

l
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- Giai doan 20tB-2020: 23.000 triÇu ifàng.
- Giai doan 202I-2030: 9.000 riÇu dàng
b) Nguôn vôn dàu tu:
Nguôn v6n bao eà*, nguàn vôn,ngân sâch nhà nu<rp (vtin oDA, v6, ngân

sâch Trung uong, ngân séch tinh, trâi phiéu chinh phü) và vôn t* *a".
8. Danh mgc dg ân, tIè ân uu tiên tlàu tu

(Cht tiû cô phw lwc sé 06 kèm theo).

Dièu 2.T6 chirc thgc hiÇn

1. Sô Tài nguyên và Môi ruong
- Chü tri tham luu cho Üy ban nhân dân tinh thlrc hiÇn viÇc phân bô nguôn

nuôc và dièu phôi cac hopt ctQng ilhui thâ", sri dpng nuôc ctr,cércngan[ dia phuong;
- công b6, công khai quy hoach du-o. c phê duyÇt; quan lÿ giâm sât viÇc rhuc

hiÇn quy hopch tai nguyên nuôc theo düng qui dinh;
- Hucrng dân, dôn tlôc câc Sô, ngan[ huyên, thanh phi5, t]ranh ph6 theo chric

lio.s,SB T d"9.. giao xây dwg và tô chüc thuc hiên.â. .Éo*g ûiJ, rc r,"uo
dê âL du rân, bâo dâm phù hçp vrvi câc mpc tiêu, nÇi dung, giâi phâ! cüa quy hoech
tai nguyên nuôc;

- chü ti, phôi hÇe y-or câc sq ngàurh, huyÇn, thành phô và câc co quan cô tiên
quan thanh tra, kiêm tra viÇc thuc hiên quy hopch; dinh ky hung nàm so két, aô"g kèt
d'l.nh giâ, rût kinh nghiÇm thyc hiÇn euy hopch; tham *orl ug ban nhân dân tinh
diêu chinh n§i dung quy hoach dâm bâo phù hçp câc quy dinh, tinh hinh rlr* ,é;
dia phucmg;

Trinh Üy ban nhân dân tinh câp phép ktrai thâc, sü dpng nuôc và xâ nuôc thâi
vào nguôn nuôc theo Quy hopch dugc phê duyÇt.

2. Sô Nông ngtüêp và phât rién nông thôn
- Rà soât, itièu chinh quy ho4ch thüy lqi, quy ho4ch câp nuôc s4ch vÇ sinh môi

tuong nông thôn phù hçp e.ry hopch tai nguyên nuôc duo. c prrc auvêi;
- Xây d*g, hoan thiên và vân hanh dung quy tinh câc công tinh thüy lqi;
- T,hu. hiÇn câc biÇn phâp bâo vÇ tai nguyên nuôc cô liên quan dén viÇc sü

dung thuôc bâo vÇ thgc vât, pt an b6n, xri lÿ chât tt ai mng nông nghiêp
3. Sô Xây dyng

- Rà soât, clièu chinh quy hoach câp, thoât nuôc phù hçrp euy ho4ch tai nguyên
nuôc dugc phê duyÇt;

- Tham muu thuc hiÇn c6 hiÇu quâ viÇc câp nuôc sinh hoqt, tiêu thoât nuôc thâi
vàthu gom râc thâi dô thi;

4.Ban Quan lÿ câc Khu công nehiçp tïnh: Tàng cucmg-giâm sât ho4t dQng xü
lÿ nuôc thâi tâp tung, chï xâ thâi sau khi dâ 

"u 
lÿ dpt iiêu chufi cho phép vao nfrràn

nuôc.
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5. SÔ Ké hopch và Eàu tu, Sô Tài chinh: Sô Ké hoach và Dàu tu chü tri
phôi hq 

"91 
Sô Tài chfnh tham muu huy <tQng 

"guô" 
iu", ia"g glrép ;#6 ;;i

nguôn vôn dê thgc hiÇn quy ho4ch.

6. uÿ ban nhân dân câc huyÇn, thành ph6: Trong pham vi nhiÇm vg, quyèn
hqn cô trâch nhiÇm thgc hiÇn câc biÇn phâp bâo vè tai ngryên nuôc tai 

-itia

phuong; phoi hqp vôi Sô Tài nguyên và uôi trucrng trié, "f,frui 
it ur hiÇn quy

ho4ch hiêu quâ.

7. Tô chirc,. câ nhân khai thâc, sü dung nuôc và xâ nuôc thâi vào nguàn
nuôc: Xây dpg ké hoach ktrai thâc, sü dgng riuôc hang nàm; xü lÿ nuôc thâi dat
tiêu chuân theo mpc tiêu chât luçmg nuôc troo" khi xâ ào 

"guàrr 
rirô., 

. - i--

Dièu 3. Quyét dinh này c6 hiÇu lsc thi hành tê tu ngày Z0 thangO2 nàm 201g.
Chânh Vàn phông Ut ban nhân dân tinh, Giâm ttôc câc Sô: Tài nguyên và

Môi trucrng, Ké ho4ch và Dàu tu, Tài chinh; Nông nghiêp và phât ffié; r"ruiiro"p.q1l ry. ":" 
Khu công nehiÇp tinh; chü ticF uÿ Èan nhân dân câc huvên,

thanh phô và Thü truong.câc co quan, don vi, tô chüc, câ nhân liên quan ôhiu
trâch nhiÇm thi hành euyét dinh nàÿ./ 

W
Noi nhQn:
- B0 TN&Mr @a b/c);
- Cuc kiém tra vân ban QPP! - BQ tu phâp;
- TTTU, TT HEND tinh (dé b/c);
- Doan DBQH tinh;
- Chü tich, PCT UBND tinh;
- Nhu Dièu 3;
- VPUB: LDVP, câc CV liên quan;
- Luu: VT, NNoiÀ).

H.A\QD.05.02.18

Nguyên Xuân Dông

TM. ÜY BAN NHÂN nÂN
TICH

à'-
4
,1ÿ

*

Âtu*n
tÈ,

*r+
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cÂc NOID
(Kèm theo Quyét dinh 0.

uY HO4,CH
ngày. 06.thdng 02nàm 20 I I.ÿo...

cuct tinh)

Ë

PHU LUC 01: TÀI NGUYÊN NTIOC

PHU LUC o2: NHU CÀU Sü »gXC NIIÔC

Donvi: niQum3/nàm

Don vi: TriQu m3

î4n. I
.('ô

,:} *

TT HuyÇn, thi xâ, TP Tông tugng nuric c6
thê sr? dUng

Luqng nurl'c c6 thê
phân bô

I TP Phü Lÿ 1719,756 1715,6

2 Binh LUc 552,039 542,5

3 Duy Tiên 889,314 875,8

4 Kim Bang 1833,699 I 816,1

5 Lÿ Nhân 535,759 525,4

6 Thanh Liêm 5613,2 5605,6

TT Ngành Nàm 2015
Nàm
2020

Nàm
2025

Nàm
2030

Nàm
2035

I Sinh ho4t 21,29 30,67 33,48 49,34 56,54

2 Công nghiêp 13,47 19,98 20,40 42,56 43,43

3 Du lich, dfch 4r 12,79 17,94 19,98 33,35 38,03

4 Nông nghiÇp 511,02 463 60, 435,31 408,07 381,33

5 Thüy sân 80,54 62,55 59,08 58,95 58,35

-ÂI ong 639,11 594,73 568,23 592,26 577,69



pHU LUC 03: CHIIC nÀXC NGUÔN NTIOC CÂC SÔNC

T
T

Tên
sông

Vitri nguàn nuôc, tlo4n sông Chrfrc nàng chinh cûa
l,

nguon nuocTùr vi tri Dên vi tri
I Sông Hàng

Diêm vào tinh Hà
Nam t4i xâ Môc Bâc,

huyÇn Duy Tiên

Eiém ra tïnh Hà
Nam t4i xâ Hôa
Hflu, huyÇn Lÿ

Nhân

1. Câp nuôc sinh ho4t

2. Câp nuôc nông nghiÇp

3. Câpnuôc thüy san

4. Giao thông thüy

2 Sông Dây

Doan I
Xâ Tân Son, huyên
Kim Bang

Ranh giôi hành
chinh giüa huyÇn
Kim Bang và TP.
Phü Lÿ

1. Câp nuôc sinh ho4t

2. Câp nuôc công nghiÇp

3. Câp nuôc nông nghiÇp

4. Giao thông thüy

Eo4n 2
Ranh gioi hanh chinh
gitTa huyÇn Kim Bang
và TP. Phü Lÿ

Nhâp luu vôi sông
NhuÇ t4i TP. Phü Lÿ

1. Câp nuôc sinh hoat

2. Câp nuôc nông nghiÇp

3. Công nghiÇp

4. Giao thông thüy

Eoan 3
Nhâp luu vôi sông
NhuÇ t4i TP. Phü Lÿ

Ranh gioi hanh
chinh giüa TP. Phü
Lÿ vûi huyÇn Thanh
Liêm

1. Câp nuôc công nghiÇp

2. Câp nuôc nông nghiÇp

3. Giao thông thüy

Doan 4
Ranh gicri hanh chinh
giüa TP. Phü Lÿ voi
huyÇn Thanh Liêm

Xâ Thanh Hâi
huyÇn Thanh Liêm

1. Câp nuôc sinh ho4t

2.Càp nuôc công nghiÇp

3. Câp nuôc nông nghiÇp

4. Giao thông thüy

3 Sông Nhuê

Doan 1
Xâ Duy Hâi huyÇn
Duy Tiên

Ranh giôi hành
chinh giüa huyÇn
Duy Tiên và TP.
Phü Lÿ

l. Câp nuôc nông nghiÇp

2. Giao thông thüy

Do4n2
Ranh gicri hành chinh
giüa huyÇn Duy Tiên
và TP. Phü Lÿ

NhAp luu vôi sông
Eéty tqi TP. Phü Lÿ

1. Câp nuôc công nghiÇp

2. Câp nuôc nông nghiÇp

3. Giao thông thüy

4 Sông Châu

Do4n I Âu Tâc Giang EQp Trung 1. Chric nàng Sinh ho4t

2



Vi tri nguôn nuôc, tlo4n sông

2. Chirc nàng nông nehiÇp

3. Chuc nàng giao thông thrry

Eoqn 2 E4p Trung
NhAp luu sông
NhuÇ, Dây tai TP
Phü Lÿ

l. ChücnàngSinhho4t

2.Chûcnàngnôngnghrçp

3. Chric nàng giao tlrông thüy

Do4n 3 Dflp Trung Dâp Vînh Tru
1. Chücnàng Sinhho?t

2.Chûcnàngnôngnghrçp

Eo4n 4 Dap VTnh Trp Tr4m bom Hüu Bi

l. Chûc nàng Sinh hoat

2. Chtrcnàng nông nglxçp

3. Chüc nàng giao thông thtry

5

Sông
sàr

Ngâ ba An Bài, huyÇn
Binh Lpc

Mÿ Dô - An Lâo,
huyÇn Binh Lpc

1. Chüc nàng Sinh hoat

2. Chirc ntuig nông nghiçp

6

Sông
Duy
Tiên

Tr?m bcnn Hoanh
Uyén

Ngâ 4 Thüy Co -
Trâc Vàn, huyÇn
Duy Tiên

l. Chûc nàng nông ng[riÇp

2. Chric nàng giao thông thuy

PHU LUC 04: CHrrC NÀNG NGUôN NrJOC nô CHrl,q,

TT HuyÇn, TP Danh mgc nguôn nutô'c
Chüc nàng hà

chûa

I TP. Phü Lÿ

Câc hè: Uè Ctrtra Bàu, Hô Vân son,
Hè Nam Trân Hmg D4o, Hà Bâc.
Trân Hmg Dao, Uô Vpc Kiéu, Hà
ViÇn Lao, Uà eièu hôa Lam Hp 1, Hà
dièu hôa Lam Ha 2, Hà etièu hôa
Quang Trung và Hô Minh Khôi

Dièu hôa, t4o canh
quan môi truùng

2 HuyÇn Kim Bang
Câc hô: Hô Tam Chüc - Bao Sao, Hô
Ngü Cô, Uè fnmg, Ao Dong

Dièu hôa, t4o canh
quan môi truong

3 HuyÇn Thanh Liêm Hà Nam Công
Dièu hôa, t4o canh
quan môi truong

3



pHu LUC 05: THII TtI uU rrÊN vÀ rÿ LE pHÂN Bô

eÀNc I. rY I§ puÂN gÔ rnoNc DIÈU KrEN eiNFI THTJÔNG

Donvi: TrtÇum3

sÀI.rc z. rÿ rE pHÂN sô rRoNc prÈu rrc. N H4N HÂN, rr#u r.urôc

Don vi: TriQu m3

TT Ngành Tÿ Iê
phân bô

Nàm 2020 Nàm 2025 Nàm 2030
Nàm 2035

I Sinh ho4t t00% 30,67 33,49 49,34 56,54
2 Công nghiÇp 100% lg,gg 20,40 42,56 43,43
3 Du lich, dich vU 100% 17,94 lg,gg 33,35 39,03
4 Nông nghiÇp l00o/o 463,60 435,31 409,07 381,33
5 Thüy sân r00% 62,55 59,09 58,95 58,35

TT Ngành Tÿ Iê
phân bô

Nàm 2020 Nàm 2025 Nàm 2030
Nàm 2035

I Sinh hopt l00o/o 30,67 33,49 49,34 56,54
2 Công nehiÇp 9s% 18,99 19,39 40,43 41,26
aJ Du lich, dich vp 90% 16,15 17,gg 30,02 34,23
4 Nông nehiêp 85% 394,06 370,01 346,96 324,13
5 Thüy san 80% 50,04 47,26 47,16 46,69
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PHU LUC 06: DANIH MUC DTIÂN
DW: TriQuttông

TT Tên drp ân Thùi gian
thgc hiÇn

Co quan
chü tri

Co quan
ph6i tep Kinh phi Nguôn

Â
von

I
Lfp. hanh lang bâo vÇ
nguôn nuôc 2018 - 2025 SÔ

TN&MT

TT KTTV, SÔ

NN&PTNT,
UBND câc

huyÇn, thanh
phô

5.000

Ngân
sâch

nhà
nuôc;
xâ hQi

hôa

2
Khoanh dinh vùng câm,
vung han ché ktrai *rac
nuôc duoi <tât

20t8 - 2025 SÔ

TN&MT SÔ NN&PTNT 8.000

3
Xây dmg mAng quan trâc
tài nguyên nuôc 2018 -2025 SÔ

TN&MT

TT KTTV, SÔ

NN&PTNT,
UBND câc

huyÇn, thành
phô

10.000

4
Xây dpg Co sô dü liÇu
Tai nguyên nuôc 202s -2030 SÔ

TN&MT SÔ NN&PTNT 4.000

5

Dièu üa dânh giâ khâ
nàng tiêp nhqn nguôn thai
câc sông chinh

2025 - 2030 SÔ

TN&MT

UBND câc
huyên, thanh,^pno

5.000

Tông 32.000

5




