
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số:             /QĐ-BNN-TCTL 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     
 

       Hà Nội, ngày         tháng       năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công bố tiêu chuẩn kỹ thuật 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và 

Nghị định 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007; 

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/7/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân cấp cho Tổng cục Thủy lợi, 

Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo: TCKT 

01:2019/TCTL Quy định kỹ thuật dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử 

dụng nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi (47 trang). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                         
-  Như Điều 3; 

-  Bộ trưởng (để b/c); 

-  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 

-  Các Sở NN&PTNT; 

- Trung tâm TH&TK - Bộ NN&PTNT; 

-  Lưu: VT, TCTL.(30b) 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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