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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng 7 năm 2019 

 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 (Tài liệu phục vụ Hội nghị giao ban các tỉnh phía Bắc 

  tháng 7 năm 2019 tại Thanh Hóa)   

 

I. Kết quả công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực quản lý của đơn vị và 

những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2019 và các 

năm tiếp theo 

1. Kết quả công tác của lĩnh vực quản lý tài nguyên nước 

a) Nhiệm vụ theo chương trình công tác 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 

năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Cục Quản lý tài 

nguyên nước đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-TNN ngày 09 tháng 01 năm 2019 

ban hành Kế hoạch hành động của Cục Quản lý tài nguyên nước thực hiện Chương 

trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-

CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, kết quả thực hiện như sau: 

- Xây dựng quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc: 

Đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 100/TTr-BTNMT ngày 

20/12/2018. Thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ (Văn bản số 

202/VPCP-NN ngày 08/01/2019). Đã xây dựng dự thảo dự thảo Quy hoạch (lần 

1). Hiện nay, đang gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương (lần 2). 

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. 

- Thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên 

hồ, đến nay 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện chính 

sách hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định tại Nghị định số 167/2018/NĐ-

CP nhằm đạt được mục tiêu bảo vệ nguồn nước dưới đất và bảo đảm công khai, 

minh bạch, trong đó có việc rà soát đối với quy định hạn chế khai thác nước dưới 

đất đã ban hành và khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất đối với các 

địa phương chưa ban hành. 
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- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của 

pháp luật về tài nguyên nước, trọng tâm là các quy định mới như: giám sát các hoạt 

động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên cơ sở 

áp dụng hệ thống thông tin, công nghệ tự động trực tuyến; giám sát việc vận hành 

của các hồ chứa theo quy trình liên hồ và việc xả dòng chảy tối thiểu, đảm bảo tỷ 

lệ các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông được vận hành theo cơ chế 

phối hợp liên hồ chứa đạt từ 62% trở lên. 

- Tập trung kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý vi phạm đối với việc vận 

hành giảm lũ cho hạ du, điều tiết nước trong mùa cạn, bảo đảm duy trì dòng chảy 

tối thiểu của các hồ theo quy trình liên hồ chứa, việc chấp hành các quy định của 

pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước 

thải vào nguồn nước. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới 

đất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 99/QĐ-TNN, ngày 

16/4/2019 của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước. 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện 

pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, triển khai sử 

dụng hoàn toàn văn bản điện tử, chứng thực chữ ký số. 

b) Công tác cấp phép  

Tính đến ngày 27 tháng 5 năm 2019, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thẩm 

định, trình Bộ cấp 94 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó có 50 

giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; 24 giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước; 18 giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất; 01 giấy phép thăm dò 

nước dưới đất và 01 giấy phép hành nghề khai thác nước dưới đất. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác 

- Góp ý chủ trương đầu tư dự án Sân golf sông Hồng tại các xã Bình Minh, 

Dạ Trạch, Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; góp ý chủ trương đầu tư 

dự án sân golf nghỉ dưỡng Hòa Bình tại xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình; góp ý chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chung bốn đô thị thuộc 

Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang… 

- Góp ý các đề xuất dự án cho các Bộ, ngành, địa phương về tài nguyên nước, 

quy hoạch phát triển điện lực, các vùng đô thị… 

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo 

1) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trọng tâm là rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung các quy định về cấp phép khai thác, sử dụng nước, xả nước 

thải vào nguồn nước, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, xử 

lý, trám lấp giếng không sử dụng; bảo vệ nước dưới đất, các định mức kinh tế - kỹ 

thuật, đơn giá... để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình mới; xây dựng các quy định, 

hướng dẫn xác định và công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu hồ chứa để quản lý, 

giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động vận hành hồ chứa. 
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2) Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của 

pháp luật về tài nguyên nước, trọng tâm là các quy định mới như: Ưu đãi đối với 

việc sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; 

thu tiền cấp quyền khai thác TNN; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng TNN, 

xả nước thải vào nguồn nước trên cơ sở áp dụng hệ thống thông tin, công nghệ tự 

động trực tuyến; giám sát việc vận hành của các hồ chứa theo quy trình liên hồ và 

việc xả dòng chảy tối thiểu.  

3) Đẩy mạnh công tác điều tra tìm kiếm nguồn NDĐ ở vùng khan hiếm nước, 

thiếu nước, hải đảo; nghiên cứu xây dựng để sớm đưa vào hệ thống giám sát các 

hoạt động khai thác, sử dụng TNN, xả nước thải vào nguồn nước, giám sát việc 

vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các 

hồ chứa thủy điện.... bằng công nghệ tự động, trực tuyến.  

4) Tiếp tục thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất.  

II. Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của địa phương gửi đến 

trong năm 2018 về công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực quản lý  

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của địa phương gửi đến trong năm 

2018 và kết quả giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị 

giao ban vùng năm 2018 về công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực quản lý tài 

nguyên nước được tổng hợp tại Phụ biểu kèm theo. 

III. Đánh giá kết quả trả lời các văn bản, kiến nghị của các Ủy ban nhân 

dân, sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố gửi (theo văn bản đến 

và văn bản đi) 

Năm 2018, Cục Quản lý tài nguyên nước nhận được 12 ý kiến của các Ủy ban 

nhân dân và 25 ý kiến, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành 

phố gửi đến Cục. Cục đã phúc đáp, trả lời các kiến nghị, hướng dẫn cho Sở tài 

nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố là 25 văn bản; trả lời các ý kiến góp ý 

cho Ủy ban nhân dân là 12 văn bản. 

Đối với các ý kiến, kiến nghị của Ủy ban nhân dân đến Cục chủ yếu là các ý 

kiến, góp ý phối hợp với các Vụ chức năng trong Bộ xin ý kiến góp ý cho quy 

hoạch tài nguyên nước, góp ý kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh để chuẩn bị 

tài liệu làm việc của Thủ tướng Chính phủ với địa phương. 

Đối với các ý kiến, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương: nhìn chung, đa phần các ý kiến, kiến nghị của các 

Sở đều liên quan đến sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

tài nguyên nước; đề nghị hướng dẫn trong việc triển khai các quy định hiện hành 

của lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên nước. 

  IV. Đánh giá việc thực hiện các ý kiến, văn bản chỉ đạo của Bộ của các địa 

phương trên địa bàn các tỉnh trong vùng theo lĩnh vực quản lý của đơn vị. 

Cục Quản lý tài nguyên nước luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc, bảo đảm 

tiến độ thời gian, chất lượng đối với các ý kiến, văn bản chỉ đạo của Bộ cũng như 
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các địa phương trên địa bàn các tỉnh, thành phố theo lĩnh vực quản lý của đơn vị. 

Cục đã chủ động, tích cực trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành địa phương và không 

để bị nợ đọng các văn bản./.  

 

 

 

CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC 
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Phụ biểu: KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

KHU VỰC MIỀN BẮC - LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 

TT ĐỊA PHƯƠNG/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 
GHI 

CHÚ 

1 Tỉnh Ninh Bình (Công văn số 257/ STNMT-TNN ngày 

7/2/2018) 

Đã trả lời CV số 586/TNN-CSPC ngày 26/3/2018  

1. Đối với các Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung 

nông thôn và các nhà máy cấp nước sinh hoạt của các thành 

phố, thị xã, thị trấn sẽ phải kê khai phần sản lượng cấp cho các 

mục đích sản xuất phi nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ ( lấy 

theo mức sử dụng bình quân) hay không phải thực hiện việc kê 

khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.  

2. Đối với những tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện việc khai 

thác, xử lý nước sạch sinh hoạt còn việc phân phối cấp nước sử 

dụng lại do tổ chức, cá nhân khác thực hiện thì đơn vị nào sẽ 

phải thực hiện việc kê khai tính tiền cấp quyền khai thác.  

Trường hợp cụ thể: Công ty cổ phần địa ốc VSG được 

UBND tỉnh Ninh Bình cấp giấy phép khai thác nước mắt số 

10/GP-UBND ngày 28/8/2009, mục đích cấp nước phục vụ 

sinh hoạt; Công ty VSG đã ký hợp đồng với công ty CP cấp 

thoát nước Ninh Bình để tiêu thụ lượng nước sạch phục vụ cho 

sinh hoạt (toàn bộ lượng nước khai thác sau khi xử lý của công 

ty VSG được hòa vào mạng cấp nước của Công ty CP cấp 

thoát nước Ninh Bình ngay tại chân công trình) như vậy đơn vị 

nào có trách nhiệm phải kê khai tính tiền. 

Sở TNMT Ninh Bình rất mong nhận được sự quan tâm và ý 

kiến hướng dẫn, chỉ đạo của Cục Quản lý tài nguyên nước. 

       1. Đối với các côg trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông 

thôn đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

nếu không cấp nước cho các cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ, 

sản xuất phi nông nghiệp thì không phải kê khai, nộp tiền cấp 

quyền khai tác tài nguyên nước.  

2. Các công trình cấp nước trong hệ thống cấp nước chung 

đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn…) đã được cấp giấy phép khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước thi chủ giấy phép phải tự xác định, 

kê khai tỷ lệ nước cấp cho từng mục đích sử dụng theo tỷ lệ cấp 

nước chung của hệ thống và chỉ tính tiền cấp quyền phần sản 

lượng nước cấp cho kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông 

nghiệp. 

3. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới 

đất đã được cấp giấy phép là đối tượng phải kê khai, nộp tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước quy định tại Điều 3 Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP.  

Trường hợp Công ty Cổ phần địa ốc VSG đã được cấp giấy 

phép khai thác nước mặt thì Công ty Cổ phần địa ốc VSG là đơn 

vị phải tự xác định, kê khai sản lượng nước khai thác cho từng 

mục đích sử dụng theo tỷ lệ cấp nước chung của hệ thống mà 

Công ty đã hòa mạng cấp nước.  

 

2 Tỉnh Hà Nam (CV số 498/STNMT-TNN, KTTV&BĐKH) Đã trả lời CV số 972/TNN-CSPC  

1. Đối với các đơn vị khai thác, sản xuất nước sạch: phần sản 1. Đối với các đơn vị khai thác, sản xuất nước sạch: Phần sản  
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TT ĐỊA PHƯƠNG/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 
GHI 

CHÚ 

lượng nước bán cho các hộ dân cư; các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp (công sở, trường học, bệnh viện…) có phải 

nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hay không? 

2. Các cơ quan, công sở phục vụ mục đích công ích (Công 

an, bộ đội, trường học, bệnh viện) có khai thác , sử dụng nước 

phục vụ sinh hoạt và hoạt động dịch vụ khác có thuộc đối 

tượng phải lập hồ sơ đề nghị tính tiền và nộp tiền cấp quyền 

khai thác nước hay không? 

3. Thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

đối với hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước sau ngày 1/9/2017 được xác định như thế nào khi Giấy 

phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước chưa được cấp, chưa 

rõ thời hạn cấp phép? 

 

lượng nước bán cho các hộ dân cư; các cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp (công sở, trường học, bệnh viện,…) không hoạt 

động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp thì được tính 

là cấp nước sinh hoạt, không phải nộp tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước cho phần sản lượng này. 

2. Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và cơ quan 

phục vụ mục đích công ích (công an, bộ đội, trường học, bệnh 

viện…) có khai thác nước phục vụ mục đích sinh hoạt và hoạt 

động dịch vụ khác không hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất 

phi nông nghiệp là đối tượng không phải lập hồ sơ đề nghị tính 

tiền và nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.  

3. Thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

đối với các hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước sau ngày 1 tháng 9 năm 2017 được tính bằng ngày và cách 

tính như sau: 

Đối với trường hợp công trình đã vận hành, thời gian tính 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tính từ thời điểm giấy 

phép có hiệu lực đến thời điểm giấy phép hết hiệu lực.  

Đối với trường hợp công trình chưa vận hành, thời gian tính tiền 

cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tính từ thời điểm dự kiến 

bắt đầu vận hành đến thời điểm giấy phép hết hiệu lực theo quy 

định tại điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP. 

3 Tỉnh Phú Thọ (Công văn số 671/TNMT-TNN ngày 6/4/2018) Đã trả lời CV số 999/TNN-CSPC ngày 15/5/2018  

1. Khai thác nước của các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh (các bệnh 

viện, trung tâm y tế) có thuộc diễn phải nộp tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước không. 

2. Các cơ sở khai thác nước để sản xuất nước sạch (Công ty cổ phần 

cấp nước, Ban Quản lý dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

1. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là một loại tiền gián 

thu, theo đó người sử dụng nước sau cùng là người phải chi trả. Vì vậy, 

quan điểm của Chính phủ khi xây dựng Nghị định quy định về phương 

pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để hướng 

dẫn Điều 65 Luật tài nguyên nước là: trước mắt, chỉ thu tiền đối với 

một số hoạt động khai thác, sử dụng nước có lợi thế hơn so với các 
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thôn….) được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác nước để sản xuất 

nước sạch bán cho các hộ tiêu thụ theo giá bán do UBND tỉnh phê 

duyệt với nhiều mục đích sử dụng; trong đó có mục đích sử dụng để 

sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, đơn vị thì sản lượng 

nước cấp cho mục đích sinh hoạt trên có phải nộp tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước không? 

 

hoạt động khác như khai thác nước để phát điện; kinh doanh, dịch vụ; 

sản xuất phi nông nghiệp….Không thu tiền đối với các trường hợp 

khai thác, sử dụng nước cho các mục đích phục vụ dân sinh (bệnh viện, 

trường học…). Vì vậy, khai thác nước của các bệnh viện, trung tâm y 

tế không thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước (Điều 3, Điều 4 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP). 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt không 

thuộc trường hợp nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Vì 

vây, đối với các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch cấp cho nhiều 

mục đích khác nhau, thì phần sản lượng nước khai thác để cấp phục vụ 

sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân, đơn vị hành chính không phải nộp 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Điều 3, Điều 4, điểm c 

khoản 5 Điều 7 của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP). 

4 Thành Phố Hà Nội (công văn 2600/STNMT-TNN ngày 4/4/2018) Đã trả lời CV số 2290/BTNMT_TNN ngày 9/5)  

I. Vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện: 

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-

CP, Sở TNMT thành phố Hà Nội có những vướng mắc như sau:  

1. Về việc xác định hệ số chất lượng nguồn nước K1: 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội, các nhà máy cấp 

nước sạch tập trung và các tổ chức, cá nhân chủ yếu khai thác nước 

dưới đất tại tầng chứa nước Pleitocen để phục vụ cho mục đích sinh 

hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số hồ sơ đề nghị 

cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất tại tầng chứa nước 

Pleitocen có kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất vượt giới 

hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

dưới đất dẫn đến vướng mắc trong việc xác định hệ số K1. 

2. Về việc xác định thời gian để tính tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước: 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện gia hạn Giấy phép 

khai thác, sử dụng nước trong thời gian 90 ngày trước khi Giấy 

1. Về xác định hệ số chất lượng nguồn nước K1: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định 82/2017/NĐ-CP, 

việc xác định hệ số chất lượng nguồn nước K1 cần căn cứ vào quy 

hoạch, trường hợp nguồn nước khai thác không sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt hoặc không được quy hoạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

thì căn cứ vào chất lượng nước thực tế của nguồn nước để xác định hệ 

số K1 . Vì vậy, trường hợp nguồn nước đang kha ithác có một số thông 

số không bảo đảm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất thì giá trị hệ số chất ượng nguồn nước K1 được xác định 

trên cơ sở mục đích sử dụng nước của công trình. Trường hợp công 

trình đang khai thác nước để cấp nước cho đô thị hoặc cấp nước cho 

các nhu cầu khác, trong đó có nước sinh hoạt thì ấp dụng hệ số K1 = 

0,3. 

2. Về xác định thời gian để tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

- Đối với trường hợp gia hạn giấy phép: theo quy định tại Khoản 4 
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phép hết hạn, việc tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyênnước sẽ 

bị lặp lại 2 lần đối với khoảng thời gian thực hiện gia hạn Giấy 

phép.  

- Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, việc 

tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được thực hiện đối 

với “tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước 

mặt, nước dưới đất”, tuy nhiên thực tế có một số tổ chức, cá nhân 

không thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước 

hoặc không thự hiện gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước 

đúng thời gian quy định nên thời hiệu của Giấy phép không liên tục, 

như vậy sẽ khó thực hiện tính và thu tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước đối với những đối tượng này.  

II. Đề xuất, kiến nghị: 

Để bảm đảm việc tính tiền khai thác tài nguyên nước được 

đúng và đầy đủ, đồng thời hạn chế việc khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước, đặc biệt là nguồn nước dưới đất, Sở TNMT thành phố 

Hà Nội đề xuất như sau: 

1. Về xác định hệ số chất lượng nguồn nước K1: áp dụng hệ số 

K1= 0,3 đối với các công trình khai thác nước tại tầng chứa nước 

Pleitocen (kể cả trường hợp chất lượng nước dưới đất có thông số 

vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước dưới đất). 

2. Về xác định thời gian để tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước:  

- Trường hợp các tổ chức, cá nhân thực hiện gia hạn Giấy phép 

khai thác, sử dụng nước đúng thời gian quy định (90 ngày trước khi 

Giấy phép hết hạn): thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước được tính từ thời điểm giấy phép cũ hết hiệu lực đến 

thời điểm dự kiến giấy phép mới hết hiệu lực, hiệu lực của Giấy 

phép mới được tính từ ngày Giấy phép cũ hết hiệu lực. 

- Trường hợp các tổ chức, cá nhân không thực hiên gia hạn 

Điều 7 của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, thời gian tính tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước được tính từ thời điểm giấy phép có hiệu lực 

đến thời điểm giấy phép hết hiệu lực. Trong khi đó, thời hạn gia hạn 

giấy phép được tính kể từ ngày giấy phép cũ hết hiệu lực, vì vậy không 

bị trùng lặp về thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện thủ tục gia hạn giấy 

phép thì được xác định là khai thác, sử dụng nước không có giấy phép 

và xem xét thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính, truy thuy tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước như đối với trường hợp không có giấy 

phép theo quy định tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3 tháng 4 

năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.  

- Đối với trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có 

giấy phép, xem xét thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính và truy thu 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định 

số 33/2017/NĐ-CP. 
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Giấy phép khai thác, sử dụng nước đúng thời gian quy định nên 

phải lập lại hồ sơ mới: Do những đơn vị này đã từng được cấp phép 

khai thác, sử dụng nước nên Sở TNMT thành phố Hà Nội đề nghị 

truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong thời gian từ 

khi Giấy phép cũ hết hiệu lực đến khi Giấy phép mới bắt đầu có 

hiệu lực, trong đó lưu lượng khai thác lớn nhất và các thông tinh 

khác để tính tiền cấp quyền khai thác được lấy theo Giấy phép cũ đã 

được cấp phép.  

- Trường hợp các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước 

không có giấy phép: Sở TNMT thành phố Hà Nội đề nghị thực hiện 

truy thu tiền cấp quyền khai thác cụ thể như sau:  

+ Đối với trường hợp khai thác trước ngày 1/9/2017: Truy thu 

kể từ ngày 1/9/2017 đến khi Giấy phép mới có hiệu lực. 

+ Đối với trường hợp khai thác sau ngày 1/9/2017: truy thu kể 

từ ngày bắt đầu khai thác đến khi Giấy phép mới có hiệu lực. 

Trên đây là những vướng mắc và đề xuất của Sở TNMT thành 

phố Hà Nội trong quá trình triển khai Nghị định số 82/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội, kính đề nghị Bộ 

TNMT, Cục Quản lý tài nguyên nước hướng dẫn thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn./. 

5 Tỉnh Nghệ An (Công văn số 5394/STNMT-NBHĐ ngày 

12/9/2018) 

Đã gửi CV số 2138/TNN-NDĐ ngày 24/10/2018 v.v cấp phép 

khai thác nước dưới đất 

 

Sở TNMT Nghệ An nhận được văn bản của Ban Quản lý 

quảng trường Hồ Chí mINh và tượng đài Bác Hồ việc khai 

thác sử dụng nước dưới đất để phục vụ cho các hoạt động 

chăm sóc thảm cỏ, hoa và tưới cây cảnh trong khuôn viên 

Quảng trường với lưu lượng khai thác khoảng 450m3/ngày 

đêm. 

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 44 Luật Tài nguyên 

nước năm 2012 quy định “Khai thác, sử dụng nước phục vụ 

Trường hợp Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng 

đại Bác Hồ khai thác nước dưới đất để phục vụ cho các hoạt động 

trong phạm vi khu vực Quảng trường (chăm sóc thảm cỏ, hoa và 

tưới cây cảnh trong khuôn viên… như nêu tại Văn bản của Sở) và 

không cấp nước ra ngoài phạm vi khu vực Quảng trường đê phục 

vụ cho các mục đích khác thì không phải có Giấy phép khai thác, 

sử dụng nước dưới đất theo quy định. 

 



10 

 

TT ĐỊA PHƯƠNG/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 
GHI 

CHÚ 

các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu” thì không phải 

đăng ký, xin cấp phép. Vì vậy, đề có cơ sở trả lời cho Ban 

quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ việc 

khai thác, sử dụng nước phục vụ cho các hoạt động chăm sóc, 

thảm có, hoa và tưới cây trong khuôn viên Quảng trường.  

Kính đề nghị Bộ TNMT cho ý kiến về nội dung nêu trên có 

thuộc đối tượng cấp phép khai thác sử dụng nước 

6 Tỉnh Thái Nguyên   

 Công văn số 1277/STNMT-TNN ngày 17/5/2018) 

1. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 của Nghị định 

82/2017/NĐ-CP: “Việc tiếp nhận , thẩm định tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước được thực hiện đồng thời với việc 

tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, 

cấp lại giấy phép về tài nguyên nước ”. Tuy nhiên, hiện nay 

việc này không thực hiện được do : Nếu không có Giấy phép 

khai thác, sử dụng nước sẽ không có cơ sở để tính tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước (các thông số như: Lưu lượng 

khai thác, thời hạn Giấy phép, chế độ khai thác…) 

2. Nghị định 82/2017/NĐ-CP chưa quy định cụ thể các trường 

hợp sau có phải hực hiện tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước hay không, bao gồm:  

- Các đơn vị khai thác khoáng sản có hoạt động tháo khô mỏ 

đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước 

dưới đất. Trong đó có đơn vị lấy nước tháo khô mỏ để phục vụ 

mục đích khác như dùng nước cho xươnrg tuyển, cho tưới 

nước dập bụi hoặc xả thải ra ngoài môi trường.  

- Các trường hợp thuộc các đối tượng đơn vị công lập, đơn vị 

quốc phòng, quân đội, đơn vị công ích như: bệnh viên (nhà 

Đã gửi CV số 1947/TNN-CSPC ngày 4/9/2018 v/v hướng dẫn 

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương 

pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: 

1. Theo quy định tại điêm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP thì việc tiếp nhận, thẩm định tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước được thực hiện đồng thời với việc tiếp nhận, 

thẩm định hồ  
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TT ĐỊA PHƯƠNG/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 
GHI 

CHÚ 

nước/tư nhân), cơ sở giáo dục (nhà nước/tư nhân), Công ty 

thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, doanh trại quân 

đội… 

3. Chưa có hướng dẫn cụ thể và giải thích từ ngữ đối với các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ: Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

Đơn vị nào là các cơ sở kinh doanh, dịch vụ; là cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp.  

4. Hiện nay tính tiền cấp quyền khai thác đối với các công 

trình cấp nước sinh hoạt nông thôn gặp nhiều khó khăn do: lưu 

lượng được cấp phép lớn hơn so với lưu lượng khai thác thực 

tế ( do các hộ dân không sử dụng nước theo như kế hoạch đã 

đăng ký). Việc điều chỉnh lại giấy phép, giảm lưu lượng cấp 

phép đã có những bất cập vì các công trình này có thể sẽ biến 

động lưu lượng khai thác do phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng 

nước của nhân dân. 

Đối với trường hợp này sẽ phải nộp tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước đối với phần sản lượng không khai thác. Như 

vậy sẽ phát sinh thêm nhiều chi phí, có thể không đủ để duy trì 

hoạt động đối với các Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn. Đề 

nghị Bộ TNMT hướng dẫn cụ thể đối với việc tính tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước đối với các công trình cấp 

nước sinh hoạt nông thôn và các công trình cấp nước sinh hoạt 

tập trung khác.  
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TT ĐỊA PHƯƠNG/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 
GHI 

CHÚ 

(Công văn số 2921/STNMT-TNN ngày 8/10/2018) 

1. Các trường hợp là cơ sở y tế, khám chữa bệnh nhưng thuộc 

thẩm quyền quản lý tư nhân (Ví dụ: công ty CP bệnh viện đa 

khoa quốc tế) có thuộc rtường hợp phải lập hồ sơ kê khai tính 

tiền cấp quyền theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP hay không 

2. Đối với các trường hợp tháo khô mỏ, hầm lò trong hoạt 

động khai thác khoáng sản: 

- Đối với các Đơn vị đã được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp 

giấy phép khai thác nước dưới đất phục vụ tháo khô mỏ, hàm 

lò có phải lập hồ sơ kê khai tính tiền cấp nước hay không? 

- Các đơn vị tháo khô mỏ, hầm lò, sau đó tái sử dụng nước để 

phục vụ cho các hoạt động khác (như truyền rửa, tưới đường 

dập bụi, phục vụ nhà máy chế biến khooáng sản,…) có phải 

lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác và tính tiền cấp quyền khai 

thác hay không 

- Các đơn vị tháo khô mỏ, hầm lò nhưng không tái sử dụng 

nước mà xả thải ra ngoài môi trường có phải lập hồ sơ cấp giấy 

phép khai thác và tính tiền cấp quyền khai thác hay không 

Đã gửi CV số 2390/TNN-CSPC ngày 25/10/2018 v/v hướng dẫn 

tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

1. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là một loại tiền gián 

thu, người sử dụng nước sau cùng là người phải chi trả (Khoản 4 

Điều 14 của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP). Đồng thời, tại Điều 

3, Điều 4 của Nghị định quy định chỉ thu tiền đối với một số hoạt 

động khai thác, sử dụng nước có lợi thế hơn so với các hoạt động 

khác như khai thác nước để phát điện; kinh doanh, dịch vụ; sản 

xuất phi nông nghiệp; tưới cây công nghiệp dài ngày, nuôi trồng 

thủy sản với quy mô lớn. Do đó, khai thác nước phục vụ cho sinh 

hoạt của nhân dân, đơn vị hành chính sự nghiệp, bệnh viện (bao 

gồm cả bệnh viện tư), trường học, an ninh, quốc phòng, phòng 

cháy, chữa cháy không thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước.  

2. Đối với các trường hợp tháo khô mỏ, hầm lò trong hoạt động 

khai thác khoáng sản, Cục Quản lý tài nguyên nước đã có Văn 

bản số 1821/TNN-NDĐ ngày 03/10/2017 để hướng dẫn (theo đề 

nghị tại Văn bản số 2090/STNMT-TTr ngày 28/8/2017 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên). Đề nghị Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu, thực hiện 

theo hướng dẫn tại Văn bản số 1821/TNN-NDĐ nêu trên (văn 

bản có gửi kèm theo). Theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai 

thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 

nêu trên phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Vì 

vậy, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, thực hiện 

theo quy định.  
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