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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 Nam 

  tháng 7 năm 2019 tại Tây Ninh)   

 

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: 

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung 05 quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu 

vực các sông Srêpốk, Cả, Hương, Đồng Nai, Vu Gia - Thu Bồn: đã thực hiện tổng 

hợp các ý kiến góp ý về yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung quy trình; tổng hợp thông tin 

số liệu vận hành và rà soát để đề xuất sửa đổi một số nội dung chính; đã thành lập 

Tổ soạn thảo. Đã xây dựng dự theo các Quy trình (lần 1). Hiện nay, đang gửi lấy ý 

kiến các Bộ, ngành, địa phương. 

- 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. 
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- 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. 

- 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 hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về chính sách đặc thù hỗ trợ 

phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng đồng bằng 

sông Cửu Long; góp ý điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch liên hợp 

cao cấp New City Việt Nam tại tỉnh Phú Yên; 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… 
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- 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) Rà soát, điều chỉnh bổ sung 05 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu 

vực sông: Đồng Nai, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Cả, Srêpốk. 

2) 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. 

3) 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.  

4) 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.  

5) 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 khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long.  

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 lục 01, 02, 03 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. 
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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 

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 lục 01. 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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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 

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 

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 

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 
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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? 

 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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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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 

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 

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. 
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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 

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 

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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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.  

(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 

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 
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- 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 

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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Phụ lục 02. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

KHU VỰC MIỀN NAM – LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 

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

CHÚ 

1 Tỉnh Đồng Tháp (Công văn số 557/STNMT-TNNKS ngày 

1/3/2018) 

Đã trả lời CV số 647/TNN-CSPC ngày 2/4/2018  

- Trong quá trình thẩm định Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước của các đơn vị gửi đến, trước khi trình UBND 

tỉnh phê duyệt, Sở TNMT đã tổ chức thẩm định và hướng dẫn đơn vị 

kê khai hoàn chỉnh đúng theo quy định, sau đó trình UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt. 

- Tuy nhiên phát sinh trường hợp 1 hiện nay UBND tỉnh ban 

hành giá thuế tài nguyên mới cao hơn (thay thế giá tính thuế tài 

nguyên cũ đã kê khai và đang trình UBND tỉnh xem xét, trường hợp 

2 một số đã phê duyệt theo giá cũ). 

1. Trường hợp 1: Trong lúc UBND tỉnh đang xem xét phê duyệt 

thì Quyết định quy định giá tính thuế tài nguyên mới ban hành cao 

hơn giá cũ đã kê khai, nhưng chưa phê duyệt thì có yêu cầu doanh 

nghiệp kê khai lại theo giá mới không? Hay là tính giá tại thời điểm 

kê khai. 

2. Trường hợp 2: UBND tỉnh đã phê duyệt tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước (lúc kê khai theo giá cũ). Khi giá mới ban hành 

có sự chênh lệch thì có phải hồi tố kê khai bổ sung không? 

Trong khi hai trường hợp nêu trên tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP 

ngày 17/7/2017 không có quy định 

Theo quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 

của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước đã quy định việc tiếp nhận, 

thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

được thực hiện đồng thời với việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, 

quyết định cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép (Khoản 2 

Điều 11 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP). Như vậy, tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước được xác định một lần và áp dụng giá 

tính tiền tại thời điểm tính. Trường hợp điều chỉnh tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước thì phải căn cứ vào giá tính tiền cấp 

quyền hiện hành (Khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP). Vì vậy: 

1. Trường hợp UBND tỉnh đang xem xét phê duyệt mà có 

giá mới ban hành cao hơn giá cũ đã kê khai thì tính theo giá tại 

thời điểm tiếp nhận hồ sơ, vì hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân đã được thẩm định và trình 

UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định tính tiền cấp quyền 

một lần, do đó, trường hợp UBND tỉnh đã phê duyệt tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước theo giá cũ khi giá mới ban 

hành có sự chênh lệch thì không phải kê khai bổ sung hoặc điều 

chỉnh. 

 

2 Tỉnh Đồng Nai (Công văn số 2858/STNMT-TNN ngày 

9/5/2018) 

Đã trả lời CV số 1014/TNN-CSPC ngày 17/5/2018  
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- Căn cứ mục c, khoản 5 điều 7 của Nghị định quy định có phải 

được hiểu là “Nước cấp từ Nhà máy nước hoặc hệ thống nước tập 

trung cung cấp nước theo đồng hồ cho sinh hoạt của hộ gia đình là 

không phải tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho sản 

lượng này”. 

- Nước cấp từ Nhà máy nước hoặc hệ thống nước tập trung cung 

cấp nước cho các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và nước cung 

cấp phục vụ cho các trụ phòng cháy chữa cháy dọc các tuyến đường 

trên địa bàn có phải tính tiền cấp quyền hay không và nếu có tính thì 

áp dụng mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (M) cho 

mục đích sử dụng nào trong 5 mục tại Phụ lục 1.  

- Đối với trường hợp Quyết định của UBND tỉnh đã phê duyệt 

tiền cấp quyền cho tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước theo 

thời hạn giấy phép đã được cấp nhưng sau đó UBND tỉnh thay đổi 

đơn giá tính tiền cấp quyền thì sẽ xử lý như thế nào đối với các đơn vị 

đã nộp tiền một lần.  

Ví dụ: Quyết định của UBND tỉnh đã phê duyệt tiền cấp quyền 

lầ 05 năm, nhưng 02 năm sau đơn giá tính tiền được UBND tỉnh trình 

HĐND thay đổi vậy sẽ xử lý như thế nào đối với 3 năm còn lại sau 

khi đã có Quyết định, Thông báo thu tiền của và các đơn vị cũng đã 

nộp tiền một lần cho 5 năm. 

 

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. Vì 

vậy, Điều 65 Luật tài nguyên nước và Nghị định số 82/2017/NĐ-

CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ 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 khai thác như khai thác nước để phát điệnl kinh 

doanh, dịch vụ; sản xuất phi nông nghiệp…Do đó, khai thác 

nước phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân, đơn vị hành chính sự 

nghiệp, phòng cháy, chữa cháy…không thuộc trường hợp 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). Vì 

vậy, đối với các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch cấp cho 

nhiều mục đích khác nhau, thì phẩn sản lượng nước khai thác để 

cấp cho các mục đích nêu trên không phải nộp tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước.  

2. Nghị định số 82/2017/NĐ-CP đã quy định việc tiếp nhận, 

thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

được thực hiện đồng thời với việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, 

quyết định cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép (khoản 2 

điều 11 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP). Trường hợp điều chỉnh 

tiền cấp quyền khai tài nguyên nước thì phải căn cứ vào giá tính 

tiền cấp quyền hiện hành (khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định 

số 82/2017/NĐ-CP). Như vậy, tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước được xác định một lần và áp dụng giá tính tiền tại 

thời điểm tính. Do đó, trường hợp UBND tỉnh đã phê duyệt tiền 

cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo giá cũ khi giá mới ban 

hành có sự chênh lệch thì không phải kê khai bổ sung hoặc điều 

chỉnh. 

 

 Tỉnh Tiền Giang (Công văn số 5546/STNMT-NKS&B ngày 

15/10/2018) 

Đã gửi CV số 2342/TNN-CSPC ngày 22/10/2018 v/v hướng 

dẫn thực hiện các quy định liên quan đến tài nguyên nước 

 

Nhằm nâng cao hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật, đồng 

thời giúp cho địa phương tổ chức thực hiện tốt quy định về tính 

1. Đối với các nội dung đề nghị tại Công văn số 

2655/STNMT-NK&B ngày 29/5/2018 của Sở Tài nguyên 
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tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Chính phủ, kính 

đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn cụ 

thể các vấn đề vướng mắc gồm: 

 - Hướng dẫn cụ thể về việc cấp phép khai thác theo chế độ khai 

thác trong năm (ngày/năm) để triển khai thực hiện đồng bộ, 

thống nhất về chế độ khai thác theo quy định của Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP. 

 - Hướng dẫn các nội dung đề nghị tại Công văn số 

2655/STNMT-NK&B ngày 29/5/2018 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Tiền Giang (kèm theo).  

- Hướng dẫn công tác thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước đối với các trường hợp cấp mới giấy phép 

sau khi giấy phép cũ hết hạn; gia hạn giấy phép khai thác tài 

nguyên nước 

và Môi trường tỉnh Tiền Giang, Cục Quản lý tài nguyên 

nước đã phúc đáp tại Công văn số 1381/TNN-CSPC ngày 

26 tháng 6 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện các quy 

định liên quan đến tài nguyên nước (gửi kèm theo), đề nghị 

quý Sở kiểm tra, nghiên cứu thực hiện.  

2. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP thì chế độ khai thác trong năm được tính 

bằng số ngày khai thác trong năm chia (/) 365 ngày. Trường 

hợp giấy phép không quy định thì chế độ khai thác được 

tính là 365/365 ngày. Vì vậy, trong hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép khai thác sử dụng tài nguyên nước (đơn, đề án/báo 

cáo) tổ chức, cá nhân căn cứ vào mẫu quy định tại Thông tư 

27/2014/TT-BTNMT luận giải làm rõ số ngày khai thác 

trong năm. Trên cơ sở đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, trong đó 

xác định rõ số ngày khai thác trong năm cho phù hợp với 

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP.  

3. Việc thẩm định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

đối với trường hợp cấp mới giấy phép sau khi giấy phép cũ 

hết hạn; gia hạn giấy phép khai thác tài nguyên nước được 

thực hiện đồng thời với việc thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, 

gia hạn giấy phép về tài nguyên nước (Khoản 2 Điều 11 của 

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP) 

3 Tỉnh Bình Định (Công văn ố 1774/STNMT-TNN ngày 

19/10/2018) 

Đã gửi CV số 2730/TNN-CSPC ngày 6/12/2018 v/v hướng 

dẫn tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

 

1. Thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tai nguyên nước tại 

Điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định 

“trường hợp công trình chưa vận hành, tính từ thời điểm dự 

kiến bắt đầu vận hành đến thời điểm giấy phép hết hiệu lực”. 

Trên thực tế, có những đơn vị được UBND tỉnh cấp giấy phép 

1. Theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 7 của Nghị định 

số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ thì 

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

quyền khai thác tài nguyên nước được tính từ thời điểm dự 

kiến bắt đầu vận hành đến thời điểm giấy phép hết hiệu lực. 
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khia tác tài nguyên nước trước ngày 1/9/2017 (Ngày Nghị định 

82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) tuy nhiên đơn vị chưa/ 

không triển khai đầu tư xây lắp cong trình khai thác nước dưới 

đất hoặc không khai thác nước thì UBND tỉnh có ban hành 

quyết định là không thu hoặc chưa thu tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước hay xử lý bằng hình thức nào? 

2. Trường hợp giấy phép khai thác tài nguyên nước đã hết hạn 

nhưng đơn vị chưa lập hồ sơ hoặc lập hồ sơ đề nghị cấp phép 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước trễ, thì giai đoạn đơn vị khai 

thác tài nguyên nước nhưng không có giấy phép có tính tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước không? 

3. Đơn vị đã khai thác tài nguyên nước trước ngày 1/9/2017 

hoặc từ ngày 1/9/2017 đến nay nhưng chưa lập hồ sơ hoặc đang 

lập hồ sơ thì tiền cấp quyền từ ngày 1/9/2017 cho đến khi có 

giấy phép có tính cho đơn vị không? 

Vì vậy, đề nghị Sở TNMT yêu cầu chủ giấy phép dự kiến 

ngày vận hành trong hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước để kê khai, tính tiền ( không bàn hành quyết 

định không thu hoặc chưa thu). Đồng thời, hướng dẫn chủ 

giấy phép trả lại giấy phép hoặc điều chỉnh nội dung giấy 

phép theo quy định tại Điều 23, Điều 26 của Nghị định ssô 

201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ. Trường 

hợp chủ giấy phép không thông báo lý do cho cơ quan cấp 

phép về lượng nước khai thác nhỏ hơn so với lượng nước 

được cấp giấy phép hoặc không thực hiện việc kê khai, tính 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thì căn cứ vào 

nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ 

để xử lý theo quy định của pháp luật.  

2. Về nguyên tắc, mọi trường hợp khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước trước ngày 1/9/2017 mà thuộc đối tượng phải 

nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đều phải kê 

khai, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Theo 

đó, trường hợp công trình chưa có giấy phép nhưng khai 

thác trước ngày 1/9/2017 thì tổ chức, cá nhân tự nguyên kê 

khai nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 

1/9/2017. 

Đối với trường hợp công trình đã được cấp giấy phép khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước mà đã hết hạn và chưa được 

gia hạn hoặc cấp phép mới, thì từ khi gia hạn hoặc cấp giấy 

phép mới sẽ thực hiện kê khai, tính tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước liên tục từ ngày giấy phép cũ hết hiệu lực. 

Việc tự nguyện kê khai, nộp tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước để được cơ quan nhà nước co thẩm quyền phê 

duyệt nhằm thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân khai thác 
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nước theo quy định của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP 

không thay thế nghĩa vụ hành chính trong thời gian khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép. 

4 Tỉnh Kiên Giang (Công văn số 1015/STNMT-TNN ngày 

24/10/2018) 

Đã gửi CV số 2501/TNN-CSPC ngày 9/11/2018 v/v xác 

định đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước 

 

Trên địa bàn tỉnh có một số giấy phép của UBND tỉnh câp cho 

các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước mặt cho mục đích 

nuôi trồng thủy sản; Qua rà soát các trường hợp phải nộp tiền 

cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Điều 3 Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP nội dung quy định chưa xác định rõ cho trường 

hợp trên, Sở TNMT tỉnh Kiên Giang xin ý kiến của Bộ TNMT, 

cụ thể như sau:  

Đối với khai thác nước mặt với mục đích phục vụ nuôi trồng 

thủy sản có thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP 

Theo quy định tại khoản 2 điều 3 của Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP thì đối tượng nộp tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước đối với trường hợp khai thác nước để nuôi 

trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc là khai thác nước dưới đất 

với quy mô từ 20m3/ngày đêm trở lên. Do đó, trường hợp tổ 

chức, cá nhân khai thác nước mặt để sử dụng vào mục đích 

nuôi tròng thủy sản, chăn nuôi gia súc không thuộc đối 

tượng pảhi nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

 

5 Tỉnh Bình Dương (Công văn số 5176/STNMT-TNNKSKTTV 

ngày 6/11/2018) 

Đã gửi CV số 401/TNN-LVSBV ngày 5/3/2019 v/v xác 

định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa 

thủy lợi 

 

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP được quy 

định: “ Đối với các loại hồ chứa thủy điện, thủy lợi khác, phạm 

vi hành lang bảo vệ nguồn nước là vùng tính từ đường biên có 

cao trình bằng cao trình đỉnh đập đến đường biên có cao trình 

bằng cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ”. 

Thực tế, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có một số hồ thủy lợi 

được xây dựng từ những năm 80 của thế kỉ 20, theo tài liệu từ 

hồ sơ thiết kế trước đây thì chỉ có số liệu về cao trình đỉnh đập, 

không có tài liệu về cao trình giải phóng mặt bằng. Nguyên 

nhân là do khi xây dựng các hồ này, đất đai được người dân 

Theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP, phạm vi 

hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa là tính từ 

đường biên có cao trình bằng mực nước cao nhất ứng với lũ 

thiết kế đến đường biên có cao trình bằng cao trình giải 

phóng mặt bằng lòng hồ. 

Theo công văn nêu trên, một số hồ chứa thủy lợi được xây 

dựng từ những năm 80 của thế kỉ 20 chỉ có số liệu về cao 

trình đỉnh đập, không có tài liệu về cao trình giải phóng mặt 

bằng (do không có hồ sơ giải phóng mặt bằng). Vì vậy, căn 

cứ vào tình hình thực tế, Sở TNMT Bình Dương tham mưu 
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hiến tặng để làm hồ, không có hồ ớ về giải phóng mặt bằng. Do 

vậy, việc xác định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối 

với hồ thủy lợi theo hướng dẫn như tại Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định số 43/2015/NĐ-CP là không thể thực hiện.  

Vì thế, để thống nhất việc xác định phạm vi hành lang bảo vệ 

nguồn nước đối với các hồ chứa thủy lợi trên tỉnh Bình Dương, 

Sở TNMT kính đề nghị Bộ TNMT xem xét, hướng dẫn để Sở có 

cơ sở triển khai thực hiện. 

cho UBND tỉnh quyết định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn 

nước để đảm bảo sự ổn định bờ và phòng, chống lần chiếm 

đất ven nguồn nước; phòng chống các hoạt động có nguy cơ 

gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước; bảo vệ, bảo tồn và phát 

triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật ven 

nguồn nước. 

6 Tỉnh Phú Yên (Công văn số 3490/STNMT-TNN ngày 

8/11/2018) 

Đã gửi công văn số 2631/TNN-CSPC ngày 26/11/2018 v.v 

hướng dẫn một số vướng mắc trong điều Luật và Thông tư 

về lĩnh vực tài nguyên nước 

 

1. Căn cứ Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 7/11/2017 

của Bộ TNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước. 

Hiện nay sở TNMT đang nghiên cứu triển khai, yêu cầu các tổ 

chức, cá nhân lắp đặt các thiết bị giám sát tự động, trực 

tuyến…theo quy định của Thông tư. Tuy  nhiên theo quy định 

tại khoản 1, Điều 5 “Hệ thông giám sát khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước là một hệ thống thống nhất, đảm bảo kết nối, chia 

sẻ thông tin, dữ liệu từ các cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước với cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa 

phương…” đo đó, Sở TNMT không thể tham mưu UBND tỉnh 

đơn phương triển khai đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

Để tổ chức thực hiện phù hợp với hạ tầng truyền thông tin cũng 

như đồng bộ giữa các thiét bị thu nhận, lưu trữ, phần mềm quản 

lý, xử lý dữ liệu của hệ thống giám sát hoạt động tại các công 

trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hệ thống giám sát 

của cơ quan quản lý các cấp được thuận lợi. Sở TNMT kính đề 

nghị Cục Quản lý tài nguyên nước hướng dẫn thực hiện các nội 

dung nêu trên của thông tư.  

1. Hiện nay, Bộ TNMT đang xây dựng hệ thống giám sát tài 

nguyên nước trung ương, trong khi chờ hệ thống giám sát 

này đi vào hoạt động, đề nghị Sở TNMT Phú Yên hướng 

dẫn các đơn vị được cấp phép khai thác tài nguyên nước 

thực hiện quan trắc, giám sát theo đúng quy định tại Điều 8 

của Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT, đồng thời, lưu giữ 

thông tin số liệu quan trắc tại đơn vị để truyền về hệ thống 

giám sát khi hệ thống đi vào vận hành. 

2. Việc xả nước thải sau khi xử lý cho thấm vào lòng đất là 

hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 3 Điều 9 

Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13. Đồng thời, hoạt 

động xả nước thải vào nguồn nước phải tuân thủ quy định 

tại Điều 37 Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13. 

Do đó, các trường hợp vị trí đầu tư không có hệ thống thoát 

nước, không có sông, suối thì việc thoát nước thải không 

được thẩm vào lòng đất và phải có hệ thống thu gom, xử lý 

xả nước thải phù hợp. 
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2. Xả nước thải vào nguồn nước: Có một số trường hợp vị trí 

đầu tư không có hệ thống thoát nước, không có sông, suối thì 

việc thoát nước thải sau khi xử lý như thế nào cho phù hợp, đặc 

biệt là trường hợp phải cho thấm vào lòng đất. 

7 Tỉnh Khánh Hòa   

(Công văn số 3611/STNMT-NKTTV&BĐKH ngày 20/8/2018) 

1. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có một số doanh 

nghiệp khai thác sử dụng nước thiên nhiên để phục vụ cho hoạt 

động liên quan đến khooáng sản 

- Phục vụ sản xuất cho nhà máy chế biến đá granite bao gồm: 

cưa đá, làm mát máy, vệ sinh nhà máy…; 

- Phục vụ cho việc tuyển rửa cát trắng, cát vàng như hoạt động 

tuyển rửa của Công ty Minexco, Công ty Fico… 

Vậy đối với hoạt động sử dụng nước của nhà máy cưa đá, tuyển 

rửa cát có phải là hoạt động sử dụng nước để khai khoáng hay 

không? Đồng thời, để nghị Bộ TNMT hướng dẫn cụ thể những 

hoạt động nào là khai khoáng. 

2. Về mức thu tiền cấp quyền theo phụ lục I của Nghị định:  

Hiện nay, Sở TNMT đang tham mưu thẩm định hồ sơ áp dụng 

mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước như sau:  

- Việc khai thác sử dụng nước của tổ chức, cá nhân cho hoạt 

động: chế biến thủy sản, nước giải khát, bia, đá cây, tuyển rửa 

cát, nhà máy cưa đá, xây dựng, dệt may, giấy, bao bì, thuốc lá, 

chăn nuôi bao gồm cả nước tưới cây và rửa đường (trừ nước sửa 

dụng trực tiếp cho gia súc; nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi) 

áp dụng mức thu theo phụ lục I của Nghị định là 1.5%.  

- Khai thác nước của các Công ty là chủ đầu tư hạ tầng khu 

công nghiệp: 

+ Công ty chủ đầu tư khu, cụm công nghiệp khai thác nước: để 

tưới cây, vệ sinh và xây dựng hạ tầng trong khu, cụm công 

Đã gửi CV số 1938/TNN-CSPC ngày 31/8/2018 v/v hướng 

dẫn tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước  

1. Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 82/2017/NĐ-

CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước thì khai thác nước dùng cho sản 

xuất (bao gồm cả khai thác nước cho khai khoáng), trừ nước 

làm mát máy, thiết bị, tạo hơi đều áp dụng một mức thu 

chung là 1.5%.  

Như vậy, về nguyên tắc, tất cả các hoạt động khai thác nước 

dùng cho sản xuất (phi nông nghiệp), bao gồm các hoạt 

động khai khoáng đều áp dụng chung một mức thu là 1.5%. 

Còn về giá để tính tiền cấp quyền thì được áp dụng căn cứ 

quy định cụ thể tại các bảng giá tính thuê tài nguyên trên địa 

bàn do UBND cấp tỉnh ban hành. Trường hợp trong Bảng 

giá tính thuế tài nguyên nước quy định giá tính thuế tài 

nguyên nước cụ thể cho từng mục đích sử dụng nước, thì 

căn cứ loại hình sản xuất, giá tính thuế tài nguyên nước 

đang được áp dụng để thu thuế tài nguyên nước đối với cơ 

sở đó để áp dụng mức giá tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước cho phù hợp, bảo đảm tránh thất thu cho ngân 

sách nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền lợi của doanh 

nghiệp.  

2. Về mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

theo phụ lục I của Nghị định như tham mưu của Sở là phù 

hợp, riêng đối với các chủ đầu tư khu, cụm công nghiệp 

 



20 

 

nghiệp áp dụng mức thu theo phụ lục I của Nghị định là 1.5%. 

+ Công ty chủ đầu tư khu, cụm công nghiệp khai thác nước xử 

lý tập trung để bán cho các nhà máy, công ty hoạt động trong 

khu, cụm công nghiệp: áp dụng mức thu theo phụ lục I của Nghị 

định là 2%. 

- Việc khai thác nước của khách sạn, cơ sở du lịch được chia ra: 

áp dụng mức thu theo phụ lục I của Nghị định là 2%. 

+ Cho sinh hoạt, vệ sinh, tưới cây, rửa đường trong phạm vi 

khách sạn, cơ sở du lịch áp dụng mức thu theo phụ lục I của 

Nghị định là 2%. 

+ Khai thác sử dụng nước đóng chai, đóng bình của khách sạn, 

cơ sở du lịch (có đầu tư dây chuyền sản xuất nước đóng chai, 

đóng bình) được tính là nước dùng cho sản xuất áp dụng mức 

thu theo phụ lục I của nghị định là 1.5%. 

Kính đè nghị Bộ TNMT hướng dẫn việc áp dụng mức thu nêu 

trên đã đúng với quy định chưa? nếu chưa thì đề nghị Bộ TNMT 

hướng dẫn cụ thể. 

3. Theo biểu tính thuế tài nguyên có quy định: nước thiên nhiên 

khai thác tinh lọc đóng chai, đóng hộp; nước thiên nhiên tinh lọc 

đóng chai, đóng hộp. Vì vậy, đề nghị Bộ TNMT hướng dẫn 

trường hợp nào được hiểu là nước thiên nhiên khai thác tinh lọc 

đóng chai, đóng hộp; trường hợp nào được hiểu là nước thiên 

nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp. 

4. Đối với công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc 

trường hợp phải có giấy phép mà chưa có giấy phép do tổ chức, 

cá nhân chưa kịp thời làm hồ sơ hoặc giấy phép hết hạn nhưng 

làm lại hồ sơ chậm ngooài việc xử phạt hành chính thì việc yêu 

cầu khắc phục việc buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do 

thực hiện hành vi khai thác, sử dụng nước không có giấy phép ( 

trong đó có tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước) được 

khai thác nước xử lý tập trung để bán cho các nhà máy, 

công ty hoạt động trong khu, cụm công nghiệp đề nghị áp 

dụng mức thu là 1.5%.  

3. Việc áp dụng tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước được tính trên cơ sở áp dụng giá tính thuế tài nguyên 

theo quyết định của UBND cấp tỉnh quy định căn cứ vào 

Thông tư số 44/2017/TT-BTC (khoản 2 Điều 8 của Nghị 

định số 82/2017/NĐ-CP). Trường hợp thấy rằng khung giá 

tính thuế tài nguyên quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-

BTC là chưa phù hợp với thực tế hoặc khó áp dụng thì đề 

nghị Quý Sở báo cáo UBND cấp tỉnh kiến nghị Bộ Tài 

chính để hướng dẫn hoặc đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung 

Thông tư nêu trên.  

4. Đối với trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

không có giấy phép, việc thực hiện truy thu tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước được thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP. Theo đó, phương án áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả “buộc nộp lại số lợi bất hợp 

pháp có được do thực hiện hành vi khai thác, sử dụng nước 

không có giấy phép” (trong đó có tiền cấp quyền khai thác) 

như đề nghị của  quý Sở là phù hợp. Việc áp dụng biện pháp 

nêu trên được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 28 và Điều 37 Luật xử lý vi phạm hành chính 
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thực hiện như thế nào? Vì theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP 

không có quy định việc truy thu tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước đối với trường hợp này. 

(Công văn số 4055/STNMT-NKTTV&BĐKH ngày 17/9/2018) 

1. Về xác định hệ số K3theo phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định  

Theo mục 1.III của phụ lục II quy định việc xác định hệ số điều 

kiện khai thác K3 của nước mặt là xác định theo khu vực đồng 

bằng và khu vực khác. 

Vậy, đề nghị Cục hướng dẫn việc xác định hệ số điều kiện khai 

thác là khu vực đồng bằng hay khu vực khác căn cứ vào địa 

hình của khu vực hay căn cứ vào công trình khai thác thuộc xã 

miền núi hay xã đồng bằng. 

2. Đối với việc kê khai của các chủ hồ chứa 

Theo giấy phép được cấp cho các chủ hồ chứa thì mục đích sử 

dụng là phục vụ sản xuất nông nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy 

sản; cung cấp nước cho sản xuất; cung cấp nước cho sinh hoạt.  

Đối với lưu lượng cấp cho mục đích sinh hoạt, hiện nay các chủ 

hồ chứa bán nước thô cho các Công ty để sản xuất nước sạch 

bán: nước sinh hoạt cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, 

trường học, người dân; các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Vậy, chủ 

hồ chứa có phải kê khai tiền cấp quyền cho mục đích cấp nước 

cho sinh hoạt theo giấy phép đã được cấp hay không. Nếu kê 

khai thì việc xác định tỷ lệ cấp nước cho sản xuất, kinh doanh 

xác định như thế nào. (một hồ chứa có thể cung cấp nước thô 

cho nhiều công ty sản xuất, kinh doanh nước sạch). 

3. Xử lý giấy phép tài nguyên nước khi dự án đầu tư bị thu hồi 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có một số dự án đầu tư 

được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép TNN để phục vụ 

cho hoạt động xây dựng, vệ sinh tươi cây của dự án. Tuy nhiên, 

Đã trả lời Công văn số 2254/TNN-CSPC ngày 8/10/2018 

v/v hướng dẫn tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước và giấy phép tài nguyên nước khi thu hồi dự án đầu tư 

1. Xác định hệ số K3 Hệ số K3 xác định căn cứ vào điều 

kiện khai thác cụ thể của nguồn nước mà tổ chức, cá nhân 

khai thác (Khoản 4 Điều 9 của Nghị định số 82/2017/NĐ-

CP). Theo đó, đề nghị quý Sở căn cứ vào vị trí nơi có công 

trình khai thác để xác định hệ số K3 là đồng bằng hoặc khu 

vực khác cho phù hợp. 

 2. Để có cơ sở hướng dẫn chính xác về từng trường hợp của 

các chủ hồ chứa, thì phải có hồ sơ, giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt của công trình đã được cấp phép kèm theo. 

Tuy nhiên, căn cứ theo nội dung Văn bản của Sở cung cấp, 

Cục hướng dẫn như sau:  

(1) Trường hợp Công ty quản lý hồ chứa (chủ hồ chứa) chỉ 

quản lý, vận hành hệ thống công trình đầu mối để tạo 

nguồn, cấp cho mục đích sử dụng nước của các doanh 

nghiệp khác (sinh hoạt, sản xuất…), đồng thời các Công ty 

(doanh nghiệp) đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành công 

trình khai thác nước (trạm bơm, kênh dẫn, cống) lấy nước 

trực tiếp từ hệ thống hồ chứa thì các Công ty này phải lập 

hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho 

mục đích sử dụng nước của mình. Theo đó việc tính tiền cấp 

quyền cấp khai thác nước mặt được xác định căn cứ theo 

giấy phép được cấp cho chủ hồ chứa và giấy phép cấp cho 

các doanh nghiệp sử dụng nước cho sinh hoạt, sản xuất. 

Việc tính tiền cấp quyền khai thác cho mục đích sinh hoạt 
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do dự án triển khai chậm, không đúng tiến độ nên Sở Kế hoạch 

và đầu tư đã ban hành Quyết định thu hồi dự án đầu tư. 

Căn cứ Luật tài nguyên nước và các quy định hướng dẫn thi 

hành luật không có quy định nào cho việc thu hồi hoặc chấm 

dứt Giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước khi chấm dứt 

(thu hồi) dự án đầu tư. 

Đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước hướng dẫn đối với trường 

hợp này giấy phép tài nguyên nước có cơ sở để thu hồi (chấm 

dứt) được hay không, hoặc có cơ sở để yêu cầu chủ đầu tư trả lại 

giấy phép không? 

của Doanh nghiệp nêu trên được thực hiện theo đúng quy 

định của của Nghị định 82/2017/NĐ-CP, trong đó xác định 

rõ tỷ lệ cấp nước cho từng mục đích sử dụng nước (gồm 

sinh hoạt của người dân, cơ quan hành chính sự nghiệp, sản 

xuất và kinh doanh dịch vụ), và xác định mục đích phải nộp 

tiền theo đúng quy định. 

(2) Trường hợp doanh nghiệp không đầu tư, xây dựng, quản 

lý, vận hành công trình khai thác nước (trạm bơm, kênh 

dẫn, cống) lấy nước trực tiếp từ hệ thống hồ chứa, lượng 

nước khai thác sử dụng nước của hồ chứa trong giấy phép 

được cấp phải tính đến lượng nước cấp cho các mục đích 

sinh hoạt, sản xuất của các doanh nghiệp. Trong trường hợp 

này, Chủ hồ chứa phải thực hiện kê khai 2 tính tiền cấp 

quyền khai thác nước mặt cho từng mục đích sử dụng, trong 

đó bao gồm các mục đích cấp cho sinh hoạt, sản xuất khác 

theo đúng theo quy định.  

3. Xử lý giấy phép tài nguyên nước khi dự án đầu tư bị thu 

hồi Luật tài nguyên nước và Nghị định số 201/2013/NĐ-CP 

không quy định việc thu hồi hoặc chấm dứt Giấy phép khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước khi chấm dứt (thu hồi) dự án 

đầu tư. Vì vậy, đề nghị quý Sở không thực hiện thủ tục thu 

hồi giấy phép đối với trường hợp nêu trên.  

Tuy nhiên, giấy phép khai thác, sử dụng nước được cấp cho 

chủ giấy phép để phục vụ cho hoạt động xây dựng, vệ sinh, 

tưới cây của dự án, trong khi dự án đã bị thu hồi. Vì vậy, 

quý Sở có thể hướng dẫn Công ty thực hiện thủ tục trả lại 

giấy phép theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Nghị định 

số 201/2013/NĐ-CP. Trường hợp công ty không trả lại gấy 

phép và thực tế không có hoạt động khai thác, sử dụng 

nước, thì căn cứ quy định tại Khoản 3, Khoản 8 Điều 8 của 
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Nghị định số 33/2017/NĐ-CP, quý Sở có thể thực hiện hoạt 

động thanh tra, kiểm tra để xử lý theo quy định của pháp 

luật về xử phạt vi phạm hành chính. 

 (Công văn số 4911/STNMT-NKTTV&BĐKH ngày 

13/11/2018) 

I) Việc trả lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động tài nguyên 

nước 

Đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước hướng dẫn cụ thể:  

- Trường hợp trả lại giấy phép nhưng có nhu cầu khai thác, sử 

dụng dưới 10m3/ngày đêm thì có được phép giữ lại giếng 

không? (trường hợp được giữ lại giếng Sở TNMT hướng dẫn 

việc đăng kí khai thác đối với khu vực đăng kí theo quy định). 

- Trường hợp điều chỉnh giấy phép: chủ giấy phép đề nghị điều 

chỉnh giảm số giếng khai thác và đề nghị không trám lấp giếng 

này để khi có nhu cầu sử dụng nước tăng thì tiếp tục xin cấp 

phép có được không? 

II. Việc trám lấp giếng không sử dụng: 

Thông tư số 72/2917/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ 

TNMT không quy định việc trám lấp giếng phải do đơn vị có 

giấy phép hành nghề khoan nước thực hiện. Tuy nhiên, tại trang 

bìa mẫu phương án kèm Thông tư thì có đơn vị thi công ký, 

đóng dấu. Vậy chủ giếng có phải thuê đơn vị tư vấn thi công 

thực hiện trám lấp giếng không? 

III. Việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước  

Theo Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 3/5/3015 của Chính 

phủ quy định rõ nên trong quá trình thực hiện còn một số vướng 

mắc cụ thể:  

- Quyền của người sử dụng đất trong hành lang bảo vệ nguồn 

nước; 

- Các mốc cắm xác định phạm vi hành lang là chỉ thực hiện cắm 

Đã Gửi CV số 2776/TNN-CSPC ngày 12/12/2018 v.v 

hướng dẫn một số vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên 

nước:  

1. Về việc trả loại và điều chỉnh giấy phép hoạt động tài 

nguyên nước: 

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT 

là quy định việc xử lý, trám lấp các loại giếng sau khi sư 

dụng xong hoặc bị hỏng (giếng không sử dụng). Đồng thời, 

tại Khoản 1 Điều 6 của Thông tư quy định: “Sau khi có 

quyết định thu hồi, điều chỉnh giấy phép, xử lý vi phạm 

hành chính mà trong đó có áp dụng biện pháp phải trám lấp 

giếng hoặc có văn bản chấm dứt hiệu lực giấy phép đối với 

trường hợp trả lại giấy phép hoặc văn bản thông báo không 

đủ điều kiện để được cấp, gia hạn giấy phép của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền, chủ giếng phải lập phương án 

trám lấp giếng theo quy định tại Phụ lục bàn hành kèm theo 

Thông tư này”. 

Như vậy, trường hợp chủ giấy phép trả lại giấy phép, nhưng 

có nhu cầu giữ lại giếng để khai thác, sử dụng nước dưới 

10m3/ngày đêm (thuộc trường hợp không phải xin phép) thì 

được phép giữ lại giếng theo quy định nêu trên.  

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp điều chỉnh giấy 

phép, trong đó giảm số lượng giếng khai thác mà các giếng 

khai thác này được sử dụng để quan trắc hoặc làm giếng dự 

phòng thì được phép giữ lại giếng. Trường hợp giếng không 

sử dụng thì phải thực hiện việc trám lấp theo quy định của 

Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT. 
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các mốc nogài thực địa và hành lang từ mép sông vào bờ là 

quản lý trên bản đồ hay phải thực hiện xây dựng hành lang nối 

các điểm mốc với nhau. 

- Hiện nay có nhiều quy hoạch như giao thông, thủy lợi, đô thị, 

hoạt động xây dựng bờ kè…. đều có quy định phải cắm mốc chỉ 

giới. Việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước thì các mốc 

đã cắm của các quy hoạch này được điều chỉnh như thế nào? 

Việc thực hiện các quy hoạch nằm trong phạm vi hành lang bảo 

vệ nguồn nước được thực hiện thế nào? 

Vì vậy, đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước hướng dẫn cụ thể 

về các vướng mắc trên trong quá trình thực hiện cắm mốc hành 

lang bảo vệ nguồn nước để làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí 

và phương án cắm mốc. 

IV. Việc triển khai giám sát tự động tài nguyên nước 

Để triển khai thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 7/11/2017 

của Bộ TNMT quy định việc giám sát khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước. Sở TNMT có văn bản báo cáo kế hoạch, lộ trình 

lắp đặt hệ thống giám sát tài nguyên nước, đề nghị Cục Quản lý 

tài nguyên nước có hướng dẫn cụ thể lộ trình thực hiện để triển 

khai đồng bộ thống nhất từ Trung ương đến địa phương.  

Theo quy định tại thông tư số 47/2017/TT-BTNMT quy định 

việc giám sát tự động nước dưới đất là đối với công trình khai 

thác quy mô từ 200m3/ngày đêm trở lên thì việc thực hiện giám 

sát tự động một số thông số. Tuy nhiên, theo thực tế một công 

trình khai thác trên 200m3/ngày đêm có thể là 01 giếng hoặc 

nhiều giếng (lưu lượng của mỗi giếng khooảng 5 đến 

100m3/ngày đêm). Vậy, doanh nghiệp có phải thực hiện quan 

trắc tự động cho từng giếng đối với công trình khai thác gồm 

nhiều giếng khoan không? 

2. Việc trám lấp giếng không sử dụng 

Theo quy định tại các điều từ Điều 5 đến Điều 9 của Thông 

tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ TNMT 

thì Chỉ giếng hoặc tổ chức, cá nhân khoan giếng phải có 

trách nhiệm thực hiện trám lấp giếng không sử dụng theo 

quy định, không quy định phải thuê đơn vị có giấy phép 

hành nghê khoan nước thực hiện. Tuy nhiên, tại bìa mẫu 

phương án kèm theo Thông tư có tổ chức, cá nhân lập 

phương án (nếu có) đẻ áp dụng cho trường hợp trám lấp 

giếng không sử dụng là các tổ chức cá nhân khoan giếng 

(quy định tại Điều 9) và các chủ giếng có thể thuê đơn vị tư 

vấn xây dựng phương án và thực hiện trám lấp. 

3. Về việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước quy định 

tại Nghị điịnh số 43/2015/NĐ-CP: 

3.1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động trong hành lang bảo vệ 

nguồn nước phải bảm đảm không gây ảnh hưởng đến chức 

năng hành lang bảo vệ nguồn nước, phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất và chấp hành những quy định của 

hành lang bảo vệ trong Phương án cắm mốc hành lang bảo 

vệ nguồn nước được phê duyệt. Tuân thủ các quy định tại 

Điều 6 và Điều 16 của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP. 

3.2. Khi xây dựng phương án cắm mốc hành lang bảo vệ 

nguồn nước, tùy theo từng điều kiện cụ thể, quy mô, tính 

chát, các quy định kỹ thuật liên quan đến việc cắm mốc giới 

hành lang bảo vệ nguồn nước, Sở có thể vận dụng thông tư 

số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ TNMT quy 

định kỹ thuật về xác định địa giới hành chính, cắm mốc địa 

giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp. 

3.3. Phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước của các nguồn 

nước mà nguồn nước đó cắm mốc chỉ giới giao thông, thủy 



25 

 

lợi, đô thị, xây dựng bờ kè…thì được xác định theo khoản 6 

Điều 9 của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 

quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Theo 

đó, nếu phạm vi chỉ giới hành lang bảo vệ các công trình 

nêu trên trùng với phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước 

được xác định theo quy định nêu trền thì Sở không cần thực 

hiện việc cắm mốc giới hành lang. Tuy nhiên, các hành lang 

này vẫn phải đưa vào Danh mục hành lang bảo vệ nguồn 

nước theo quy định.  

Đồng thời, các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy 

hoạch khác phải bảo đảm duy trì, phát triển các chức năng 

của hành lang bảo vệ ngồn nước đã được phê duyệt. 

4. Việc triển khai giám sát tự động tài nguyên nước 

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 của Thông tư số 

47/2017/TT-BTNMT thì đối với công trình khai thác nước 

dưới đất có quy mô từ 200m3/ngày đêm đến dưới 

3000m3/ngày đêm phải thực hiện giám sát tự động, trực 

tuyến đối với lưu lượng, mực nước tại giếng khai thác, giám 

sát định kỳ đối với chất lượng nước trong quá trình khai 

thác. Vì vậy, việc quan trắc, giám sát phải thực hiện cho 

từng giếng đối với trường hợp công trình khai thác có nhiều 

giếng. 
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Phụ lục 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHU VỰC PHÍA NAM 

 

TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị giao ban 

năm 2018 

Địa phương Ý kiến trả lời  

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến nay và các ý kiến khác 

IV LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC    

IV.1 Kiến nghị liên quan đến Nghị định    

186 Đề n   Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 11, Nghị định 

số 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện đầu tư 

kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

cho phù hợp thực tế do một đơn vị tư vấn phải nộp 

nhiều hồ sơ năng lực. Cần có giải pháp cho đơn vị tư 

vấn lập hồ sơ năng lực chỉ 01 lần, gửi cơ quan quản 

lý nhà nước xem xét, thẩm định và ra văn bản trả lời 

cho đơn vị về việc đủ điều kiện hay không đủ điều 

kiện tư vấn về hồ sơ hoạt động tài nguyên nước 

Khánh Hòa Nghị định số 60/2016/NĐ-CP chỉ quy định điều 

kiện năng lực của cán bộ chuyên môn và người phụ 

trách kỹ thuật để thực hiện Đề án, Dự án trong lĩnh vực 

tài nguyên nước, không quy định năng lực chung của 

cả đơn vi tư vấn 

 Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn để lập từng hồ sơ 

trên cơ sở điều kiện năng lực của đội ngũ cán bộ 

chuyên môn, người phụ trách kỹ thuật,… và chỉ cần 

thông báo đến cơ quan thẩm định để hậu kiểm. Vì vậy, 

không thể quy định đơn vị tư vấn lập hồ sơ năng lực 

chỉ 01 lần. 

 

Hiện nay, về điều kiện năng lực của cán bộ chuyên 

môn và người phụ trách kỹ thuật để thực hiện Đề 

án, Dự án trong lĩnh vực tài nguyên nước quy định 

tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định số 136/2018/NĐ-CP 

187 Phân cấp thẩm quyền cấp phép tài nguyên nước cho 

UBND cấp huyện, thị xã, thành phố đối với trường 

hợp: Khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử 

dụng nước biển; xả nước thải vào nguồn nước (phân 

cấp tùy theo lưu lượng khai thác, sử dụng) 

Khánh Hòa Luật TNN và Nghị định số 201/2013/NĐ-CP đã 

phân cấp cụ thể thẩm quyền cấp giấy phép cho UBND 

cấp tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND cấp tỉnh có thể ủy 

quyền cho UBND cấp huyện cấp giấy phép khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước 

theo quy định của Pháp luật về phân cấp, ủy quyền. 

Trong thời gian tới Bộ sẽ xem xét, bổ sung quy định 

cụ thể việc phân cấp trong quá trình sửa đổi Luật tài 

nguyên nước. 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang rà 

soát, chuẩn bị hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài 

nguyên nước và dự kiến trình Chính phủ hồ sơ 

lập đề nghị xây dựng Luật trong năm 2021. 

Trong đó, vấn đề phân cấp, ủy quyền sẽ được 

xem xét, bổ sung 

188 Căn      Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 7, Khoản 4 

Điều 8, Khoản 3 Điều 9 quy định về số lượng nhiệm 

vụ mà tổ chức, cá nhân tư vấn được thực hiện trong 

cùng thời điểm. Nội dung này cần sửa đổi phù hợp 

Khánh Hòa Nghị định số 60/2016/NĐ-CP chỉ quy định hạn chế số 

lượng nhiệm vụ mà người phụ trách kỹ thuật, cá nhân 

tư vấn độc lập thực hiện trong cùng một thời điểm để 

đảm bảo chất lượng khi thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn trong lĩnh vực tài nguyên nước, không quy định 

Hiện nay, về điều kiện năng lực của cán bộ chuyên 

môn và người phụ trách kỹ thuật để thực hiện Đề 

án, Dự án trong lĩnh vực tài nguyên nước quy định 

tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định số 136/2018/NĐ-CP 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị giao ban 

năm 2018 

Địa phương Ý kiến trả lời  

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến nay và các ý kiến khác 

với thực tế, không có cơ sở để hạn chế về hoạt động 

tư vấn của một tổ chức, cá nhân 

hạn chế hoạt động tư vấn đối với tổ chức.  

 

189 Tăng cường mức phạt đối với các vi phạm về lĩnh 

vực tài nguyên nước; Xây dựng ban hành quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên nước đối với hành vi không lập hồ sơ tính 

tiền khai thác tài nguyên nước theo quy định; 

Bình Định, 

Long An 

1. Nghị định số 33/2017/NĐ-CP đã quy định mức phạt 

cao nhất đối với 12 hành vi vi phạm tại 12 điều/25 điều 

trong lĩnh vực tài nguyên nước. Tại điểm h khoản 1 

Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính, khung 

mức phạt cao nhất là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 

500 triệu đồng đối với tổ chức. Vì vậy, mức phạt cao 

nhất trong lĩnh vực tài nguyên nước cũng không được 

vượt quá khung quy định nêu trên. 

Vấn đề tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm 

pháp luật vể tài nguyên nước sẽ được xem xét, sửa đổi 

trong quá trình sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính 

nói chung.  

2. Tại điểm c khoản 3 Điều 28 Nghị định số 

33/2017/NĐ-CP đã quy định: “c) Nộp hồ sơ tính tiền 

cấp quyền khai thác tài nguyên nước không đúng thời 

hạn quy định”. Vì vậy, khi chưa sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP thì đề nghị địa phương 

có thể vận dụng theo hành vi này. Trong thời gian tới, 

Bộ sẽ xem xét sửa đổi Nghị định 33 trong đó sẽbổ 

sung hành vi nêu trên. 

 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang 

xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP. Theo 

đó, hành vi không lập hồ sơ tính tiền khai thác tài 

nguyên nước theo quy định sẽ được nghiên cứu 

bổ sung. Dự thảo Nghị định dự kiến trình Chính 

phủ trong năm 2018. 

IV.2. Kiến nghị liên quan đến thông tư    

190 Bỏ quy định về việc đối với công trình có chiều sâu 

>20m và nằm trong khu vực đăng ký nước dưới đất 

mới phải đăng ký, nhằm bảo đảm tài nguyên nước 

dưới đất được quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, 

hiệu quả 

Đà Nẵng Mục đích của việc đăng ký khai thác nước dưới 

đất để quản lý các đối tượng khai thác quy mô nhỏ 

(không thuộc trường hợp phải xin phép) nằm trong 

các khu vực nước dưới đất có nguy cơ bị ô nhiễm, 

suy thoái, cạn kiệt. Thực tế, số lượng công trình quy 

mô nhỏ là rất lớn, do đó Thông tư số 27/2014/TT-

BTNMT quy định chỉ công trình có chiều sâu >20m 

và nằm trong khu vực đăng ký nước dưới đất mới 

phải đăng ký để giảm bớt gánh nặng về thủ tục hành 

chính cho người dân, doanh nghiệp.  

-Sau Hội nghị giao ban năm 2018, Đà Nẵng 

không có văn bản tiếp tục kiến nghị về vấn đề 

này 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị giao ban 

năm 2018 

Địa phương Ý kiến trả lời  

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến nay và các ý kiến khác 

Khi lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư, đa phần các địa 

phương, đơn vị được lấy ý kiến đã thống nhất với 

việc đối tượng phải đăng ký là các công trình khai 

thác có chiều sâu >20m. 

191 Cần bổ sung quy định về việc tất cả các các cá 

nhân, tổ chức khai thác nước dưới đất <10m3/ngày 

đêm phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì phải 

lắp đặt đồng hồ để kiểm soát lưu lượng nước khai 

thác, sử dụng. 

Đà Nẵng Vấn đề này sẽ được xem xét, cân nhắc kỹ khi sửa đổi 

bổ sung quy định về giám sám khai thác nước. 

Tuy nhiên, nếu bổ sung các trưởng hợp khai thác nhỏ 

lẻ (<10m3/ngày) cũng sẽ phát sinh nghĩa vụ đối với 

rất nhiều tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ, 

tốn kém kinh phí.  

Việc tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới 

đất thuộc đối tượng phải xin phép hoặc phải đăng ký, 

nhưng khai báo không trung thực để không phải xin 

phép, không phải đăng ký sẽ bị xử lý theo quy định 

của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên nước, nếu bị phát hiện.  

 – Sau Hội nghị giao ban năm 2018, Đà Nẵng 

không  có văn bản tiếp tục kiến nghị về vấn đề 

này. 

- Vấn đề này sẽ được nghiên cứu, xem xét khi rà 

soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 47/2017/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

192 Giao quyền cho địa phương quy định việc sử dụng 

nước tiết kiệm, hiệu quả và tái sử dụng nước thải sau 

xử lý để có cơ sở pháp lý để bắt buộc các chủ đầu tư 

thực hiện việc tái sử dụng nước thải sau xử lý. 

Đà Nẵng Nghị định số 54/2015/NĐ-CP đã giao các Bộ 

NN&PTNT, KHCN, TC hướng dẫn các quy định ưu 

đãi về vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân; về miễn, 

giảm thuế nhập khẩu đối với việc nhập khẩu sản 

phẩm, thiết bị, công nghệ tiên tiến sử dụng nước tiết 

kiệm; về trình tự, thủ tục ưu đãi… 

Về vấn đề tái sử dụng nước thải, trong thời gian tới 

Bộ sẽ xem xét, bổ sung quy định cụ thể trong quá 

trình sửa đổi Luật tài nguyên nước.  

 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang rà 

soát, chuẩn bị hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài 

nguyên nước và dự kiến trình Chính phủ hồ sơ 

lập đề nghị xây dựng Luật trong năm 2021. 

Trong đó, vấn đề tái sử dụng nước thải sẽ được 

xem xét, bổ sung 

193 Sớm nghiên cứu ban hành hoặc tham mưu ban 

hành cơ chế chia sẻ lợi ích trong khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước giữa khu vực thượng và 

hạ lưu của lưu vực sông để đảm bảo hài hòa lợi 

Đà Nẵng Về cơ chế chính sách chia sẻ lợi ích trong khai 

thác, sử dụng nước giữa các địa phương ở thượng 

lưu, hạ lưu, là vấn đề lớn, sẽ được nghiên cứu, xem 

xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật TNN. 

 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang rà 

soát, chuẩn bị hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài 

nguyên nước và dự kiến trình Chính phủ hồ sơ 

lập đề nghị xây dựng Luật trong năm 2021. 

Trong đó, sẽ nghiên cứu bổ sung cơ chế chính 

sách chia sẻ lợi ích trong khai thác, sử dụng nước 
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năm 2018 

Địa phương Ý kiến trả lời  

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến nay và các ý kiến khác 

ích trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước. giữa các địa phương ở thượng lưu, hạ lưu 

194 
Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoặc văn bản 

hướng dẫn thực hiện việc lập danh mục nguồn nước 

phải lập hành lang bảo vệ theo Nghị định số 

43/2015/NĐ-CP. 

Bình Định        Nghị định số 43/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể 

các nội dung liên quan đến việc hướng dẫn lập danh 

mục, phương án cắm mốc và kinh phí thực hiện. Trên 

cơ sở đó, các địa phương có thể vận dung các định mức 

đơn giá trong lĩnh vực tài nguyên nước, đo đạc bản đồ 

và quy định tài chính hiện hành để tổ chức thực hiện. 

Trong thời gian tới, Bộ sẽ rà soát các định mức kinh 

tế-kỹ thuật về tài nguyên nước đã ban hành và xem 

xét, bổ sung quy định liên quan đến lập và cắm mốc 

hành lang.  

-Nghị định số 43/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể 

các nội dung liên quan đến việc hướng dẫn lập 

danh mục, phương án cắm mốc và kinh phí thực 

hiện. Trên cơ sở đó, các địa phương có thể vận 

dung các định mức đơn giá trong lĩnh vực tài 

nguyên nước, đo đạc bản đồ và quy định tài chính 

hiện hành để tổ chức thực hiện- 

195 Ban hành các văn bản hướng dẫn được giao tại Nghị 

định số 54/2015/NĐ-CP ngày 08/6/2015 của Chính 

phủ quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng 

nước tiết kiệm, hiệu quả, tạo điều kiện cho các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương triển khai có hiệu 

quả Nghị định số 54/2015/NĐ-CP  của Chính phủ tại 

địa phương. 

Ninh 

Thuận 

Để triển khai Nghị định số 54/2015/NĐ-CP, hiện nay, 

Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng dự thảo 

Thông tư quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị 

sử dụng nước tiết kiệm (Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 

54/2015/NĐ-CP). Các văn bản khác Nghị định đã giao 

cho các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 

chính xây dựng và ban hành theo đúng chức năng, 

nhiệm vụ của các Bộ. 

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí xác định sản 

phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm chưa được 

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

196 Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét kiến 

nghị Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh Thông tư số 

44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định khung 

giá tính thuế tài nguyên, trong đó nên có mức tính 

thuế khác nhau đối với trường hợp khai thác nước 

dùng cho sản xuất nước đá tương ứng với trường 

hợp với sản xuất nước đá phục vụ cho lĩnh vực đánh 

bắt thủy sản, chế biến thủy sản và trường hợp sản 

xuất nước đá tinh khiết phục vụ du lịch, nhà hàng ăn 

uống sinh hoạt. 

Bà Rịa-

Vũng Tàu 
Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

được tính theo giá tính thuế tài nguyên (khoản 2 Điều 8 

của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP). Vì vậy, về nguyên 

tắc  công trình khai thác nước đang áp dụng giá tính 

thuế tài nguyên nào để thu thuế tài nguyên thì sẽ áp giá 

đó để tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.  

Trường hợp có vướng mắc về giá tính thuế tài nguyên, 

đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở 

Tài chính nghiên cứu, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 44/2017/TT-BTC theo đúng đối tượng áp 

dụng quy định tại Điều 2 của Thông tư. 

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

44/2017/TT-BTC. Đề nghị địa phương kiến nghị 

Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung những 

nội dung mà địa phương đang vướng mắc. 

197 Nội dung Thông tư 47/2017/TT-BTNMT không quy Bà Rịa-

Vũng Tàu 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện dự án 

“Xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý diễn biến 
- Tính đến thời điểm hiện nay, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đang chỉ đạo các đơn vị liên quan 
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năm 2018 

Địa phương Ý kiến trả lời  

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến nay và các ý kiến khác 

định chi tiết về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ 

thuật của hệ thống giám sát tự động, trực tuyến; các 

yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu đối 

với hệ thống giám sát tự động, trực tuyến tại cơ sở 

cũng như tại Sở Tài nguyên và Môi trường; quy định 

về quản lý và sử dụng thiết bị giám sát Do đó, đề 

nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có hướng 

dẫn triển khai thực hiện. 

nguồn nước mặt, nước dưới đất và hoạt động khai thác, 

sử dụng và xả thải vào nguồn nước phục vụ giám sát 

việc tuân thủ giấy phép tài nguyên nước và công tác 

chỉ đạo điều hành”. Theo đó, dự án sẽ xây dựng giải 

pháp để kết nối tới hệ thống giám sát của các cơ sở 

khai thác, tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 

nước; kết nối, đồng bộ, chia sẻ với các hệ thống cơ sở 

dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường tại các địa 

phương. 

khẩn trương hoàn  thành hệ thống giám sát khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước dự kiến cuối năm 

2019 sẽ vận hành thử nghiệm và đến năm 2020 sẽ 

đưa vào vận hành chính thức. 

198 
(1)Ban hành quy định về định mức kinh tế kỹ thuật 

lập hành lang bảo vệ nguồn nước hoặc các văn bản 

hướng dẫn triển khai thực hiện về kinh phí, nội dung 

kỹ thuật lập hành lang bảo vệ nguồn nước; (2)Có 

văn bản hướng dẫn tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước cho trường hợp khai thác, sử dụng 

nước phục vụ nhiều mục đích.  

Bình Định 1. Nghị định số 43/2015/NĐ-CP đã quy định cụ 

thể nhiều nội dung liên quan đến việc hướng dẫn lập 

danh mục, phương án cắm mốc và kinh phí thực hiện. 

Trên cơ sở đó, các địa phương có thể vận dung các 

định mức đơn giá trong lĩnh vực tài nguyên nước, đo 

đạc bản đồ và quy định tài chính hiện hành để tổ chức 

thực hiện. 

Trong thời gian tới, Bộ sẽ rà soát các định mức 

kinh tế-kỹ thuật về tài nguyên nước đã ban hành và 

xem xét, bổ sung quy định liên quan đến lập và cắm 

mốc hành lang.  

      2. Trường hợp khai thác sử dụng cho nhiều mục 

đích khác nhau đã được quy định tại khoản 5 Điều 7 

của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP. 

- 

- Nghị định số 43/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể 

các nội dung liên quan đến việc hướng dẫn lập 

danh mục, phương án cắm mốc và kinh phí thực 

hiện. Trên cơ sở đó, các địa phương có thể vận 

dung các định mức đơn giá trong lĩnh vực tài 

nguyên nước, đo đạc bản đồ và quy định tài chính 

hiện hành để tổ chức thực hiện 

199 Quy định cụ thể đối với trường hợp xả nước thải có 

chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ vào hệ thống 

thugom, xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó 

không có chức năng xử lý nước thải có chứa hóa 

chất độc hại, chất phóng xạ có cần lập hồ sơ đề nghị 

cấp phép xả thải không. 

Đà Nẵng Cơ sở xả nước thải có chứa hóa chất độc hại, chất 

phóng xạ vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung mà hệ thống đó không có chức năng xử lý nước 

thải có chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ thì cơ sở 

đó phải có hệ thống xử lý nước thải có khả năng xử lý 

nước thải đạt quy chuẩn về chất lượng nước thải cho 

phép và phải lập Hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải 

vào nguồn nước theo quy định tại Nghị định số 

201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài 

nguyên nước và Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT 

ngày 30/5/2014.  

- 

- Cơ sở xả nước thải có chứa hóa chất độc hại, 

chất phóng xạ vào hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung mà hệ thống đó không có chức 

năng xử lý nước thải có chứa hóa chất độc hại, 

chất phóng xạ thì cơ sở đó phải có hệ thống xử lý 

nước thải có khả năng xử lý nước thải đạt quy 

chuẩn về chất lượng nước thải cho phép và phải 

lập Hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào 

nguồn nước theo quy định tại Nghị định số 

201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính 



31 

 

TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị giao ban 

năm 2018 

Địa phương Ý kiến trả lời  

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến nay và các ý kiến khác 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật tài nguyên nước và Thông tư số 

27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 

IV.3 Kiến nghị về thành lập Tổ chức quản lý lưu vực 

Sông 

  Thực hiện quy định của Luật Tài nguyên nước và 

Nghị định số 201/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã xây dựng Đề án, đề xuất với Thủ tướng 

Chính phủ xem xét thành lập Ủy ban lưu vực tại 

04 lưu vực: sông Hồng - Thái Bình, Bắc Trung bộ, 

Nam Trung Bộ và Đồng Nai. Đồng thời, kiện toàn 

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trên cơ sở lồng 

ghép chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Ủy ban lưu 

vực sông Cửu Long và Ủy ban lưu vực sông Sê 

san - Srê pôk 

200 Đề nghị thành lập các Ủy ban lưu vực sông, trong đó 

có lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn để điều tiết các 

hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên 

lưu vực sông 

Đà Nẵng Thực hiện quy định của Luật Tài nguyên nước và Nghị 

định số 201/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2013 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây 

dựng Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định chủ trương thành lập 04 Ủy ban lưu vực sông 

gồm: Ủy ban lưu vực sông Hồng - Thái Bình; Ủy ban 

lưu vực sông Bắc Trung bộ; Ủy ban lưu vực sông Nam 

Trung bộ và Ủy ban lưu vực sông Đồng Nai; đối với 

các lưu vực sông Cửu Long và Sê San - Sêrêpôk sẽ 

giao Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam thực hiện. Trong 

đó, lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn thuộc phạm vi của 

Ủy ban lưu vực sông Nam Trung bộ. 

- Thực hiện quy định của Luật Tài nguyên nước và 

Nghị định số 201/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã xây dựng Đề án, đề xuất với Thủ tướng 

Chính phủ xem xét thành lập Ủy ban lưu vực tại 

04 lưu vực: sông Hồng - Thái Bình, Bắc Trung bộ, 

Nam Trung Bộ và Đồng Nai. Đồng thời, kiện toàn 

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trên cơ sở lồng 

ghép chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Ủy ban lưu 

vực sông Cửu Long và Ủy ban lưu vực sông Sê 

san - Srê pôk Trong đó, lưu vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn thuộc phạm vi của Ủy ban lưu vực sông 

Nam Trung Bộ. 

IV.4 Đề nghị Bộ có văn bản hướng dẫn, hỗ trợ kỹ 

thuật, kinh phí 

   

201 Đề      Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể việc Khánh Hòa Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện dự án 

“Xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý diễn biến 

-Tính đến thời điểm hiện nay, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đang chỉ đạo các đơn vị liên quan 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị giao ban 

năm 2018 

Địa phương Ý kiến trả lời  

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến nay và các ý kiến khác 

triển khai Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 

07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước để triển khai được đồng bộ 

nguồn nước mặt, nước dưới đất và hoạt động khai 

thác, sử dụng và xả thải vào nguồn nước phục vụ giám 

sát việc tuân thủ giấy phép tài nguyên nước và công 

tác chỉ đạo điều hành”. Theo đó, dự án sẽ xây dựng 

giải pháp để kết nối tới hệ thống giám sát của các cơ sở 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào 

nguồn nước; kết nối, đồng bộ, chia sẻ với các hệ thống 

cơ sở dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường tại các 

địa phương. 

khẩn trương hoàn  thành hệ thống giám sát khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước dự kiến cuối năm 

2019 sẽ vận hành thử nghiệm và đến năm 2020 sẽ 

đưa vào vận hành chính thức 

202 Đề n    Đề nghị phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức họp 

với các địa phương để đánh giá, giải đáp một số vướng 

mắc trong việc triển khai Nghị định số 82/2017/NĐ-CP 

và đơn giá áp dụng trong việc tính tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước 

Khánh Hòa Ngay khi Nghị định có hiệu lực thi hành, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn 

triển khai thi hành Nghị định 82/2017/NĐ-CP tại 3 

miền Bắc, Trung, Nam. Ngoài ra, Cục, Bộ cũng đã có 

văn bản hướng dẫn 35 Sở Tài nguyên và Môi trường 

trong việc tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước.  

Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được 

tính theo giá tính thuế tài nguyên (khoản 2 Điều 8 của 

Nghị định 82/2017/NĐ-CP). Vì vậy, trường hợp có 

vướng mắc về giá tính thuế tài nguyên, đề nghị các Sở 

Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính 

trình UBND cấp tỉnh đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn.  

 

203 Xem xét cho triển khai công tác điều tra, tìm kiếm 

nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan 

hiếm nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được phê 

duyệt tại Quyết định số 3286/QĐ-BTNMT ngày 

16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, giúp tỉnh khắc phục tình trạng thiếu nước 

sinh hoạt phục vụ cho dân cư tại các vùng cao, miền 

núi của tỉnh trong mùa khô. 

Ninh 

Thuận 

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét đưa kế hoạch 

triển khai công tác điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới 

đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận vào năm 2019. 

-Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang 

hoàn thiện thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ 

xem xét điều chỉnh 

204 Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có 

hướng dẫn triển khai thực hiện việc lập, thẩm định 

phương án, kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ 

nguồn nước. 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
Về việc triển khai thực hiện việc lập, phương án 

cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước, Bộ đã có Văn 

bản hướng dẫn một số địa phương như sau: 

- Khi xây dựng Phương án cắm mốc hành lang 

 - Về việc triển khai thực hiện việc lập, 

phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn 

nước, Bộ đã có Văn bản hướng dẫn một số địa 

phương như sau: 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị giao ban 

năm 2018 

Địa phương Ý kiến trả lời  

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến nay và các ý kiến khác 

bảo vệ nguồn nước, tùy theo điều kiện cụ thể, quy mô, 

tính chất, những cơ sở kỹ thuật nêu trên có thể áp dụng 

quy định tại Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 

22/8/2014 quy định kỹ thuật về xác định đường địa 

giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới 

hành chính các cấp. 

- Về cơ sở kỹ thuật: quy cách mốc, chủng loại vật 

tư, khoảng cách mốc là những nội dung được xác định 

trong Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn 

nước đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi hoặc trong 

Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước 

(Quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định số 

43/2015/NĐ-CP). 

Trên cơ sở đó, đề nghị Sở chủ động trong việc lập, 

thẩm định phương án, kế hoạch cắm mốc hành lang 

bảo vệ nguồn nước 

- Khi xây dựng Phương án cắm mốc hành 

lang bảo vệ nguồn nước, tùy theo điều kiện cụ 

thể, quy mô, tính chất, những cơ sở kỹ thuật nêu 

trên có thể áp dụng quy định tại Thông tư số 

48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 quy định kỹ 

thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm 

mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các 

cấp. 

- Về cơ sở kỹ thuật: quy cách mốc, chủng 

loại vật tư, khoảng cách mốc là những nội dung 

được xác định trong Phương án cắm mốc hành 

lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy 

điện, thủy lợi hoặc trong Phương án cắm mốc 

hành lang bảo vệ nguồn nước (Quy định tại Điều 

12 và Điều 13 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP). 

Trên cơ sở đó, đề nghị Sở chủ động trong việc lập, 

thẩm định phương án, kế hoạch cắm mốc hành 

lang bảo vệ nguồn nước 

205 Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm tổ 

chức lập quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài 

nguyên nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

(theo Quy định tại Điều 10 của Luật Tài nguyên 

nước) 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn 

trương hoàn thiện quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản 

tài nguyên nước để trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. 

-Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính Phủ 

tháng 12/2018 và sau khi có ý kiến của Văn phòng 

Chính Phủ cần lấy lại ý kiến của một số Bộ ngành 

và hiện tại Bộ đang đang hoàn thiện Hổ sơ theo ý 

kiến góp ý các Bộ ngành và sẽ trình lại trong thời 

gian sớm nhất. 

206 Phân bổ nguồn vốn để thực hiện các quy hoạch về 

tài nguyên nước.  

Long An 1. Theo quy định của Luật Tài nguyên nước 2012: 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập quy hoạch tài nguyên 

nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Theo Điểm i khoản 1 và 2 Điều 4 Thông tư số 

136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017: Nhiệm vụ chi 

hoạt động kinh tế về tài nguyên nước của Ngân sách 

Trung ương: Lập, điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch TNN 

theo quy định của pháp luật; Nhiệm vụ chi hoạt động 

kinh tế về tài nguyên nước của Ngân sách Trung ương: 

Lập, điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch TNN theo quy 

- Hiện nay, Luật Quy hoạch đã có hiệu lực từ ngày 

01/1/2019 nên nguồn vốn để thực hiện lập các quy 

hoạch được thực hiện theo quy định tại Điều 9 của 

Luật Quy hoạch 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị giao ban 

năm 2018 

Địa phương Ý kiến trả lời  

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến nay và các ý kiến khác 

định của pháp luật. 

Vì vậy, đề nghị Sở căn cứ vào các quy định trên 

để đề nghị ngân sách tỉnh bố trí kinh phí chi cho Lập, 

điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch TNN của  tỉnh theo quy 

định. 

207 Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý 

tài nguyên nước hỗ trợ trong công tác điều tra cơ bản 

tài nguyên nước, quy họach tổng hợp tài nguyên 

nước nội tỉnh, liên tỉnh, liên quốc gia. 

Đắc Lắc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nhiều 

văn bản, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan nhằm hỗ 

trợ công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy họach 

tổng hợp tài nguyên nước nội tỉnh, liên tỉnh, liên quốc 

gia.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên 

nước sẵn sàng hỗ trợ khi địa phương có những đề nghị 

cụ thể. 

-Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành 

nhiều van bản hướng dẫn các địa phương trong 

công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, 

cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện công 

tác điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy hoạch tài 

nguyên nước  

208 Chỉ đạo việc công bố thông tin và cung cấp tài liệu 

hồ sơ kết quả thực hiện các dự án như “Bảo vệ tài 

nguyên nước dưới đất ở các đô thị lớn; đánh giá 

cảnh báo, dự báo tác động biến đổi khí hậu đối với 

tài nguyên nước vùng ven biển miền Trung từ Đà 

Nẵng đến Phú Yên” để các tỉnh biết và triển khai 

thực hiện. 

Bình Định Hiện nay, các Dự án này đang trong giai đoạn hoàn 

thiện xây dựng báo cáo tổng kết dự án để trình Bộ 

phê duyệt. Khi Dự án hoàn thành Bộ sẽ chỉ đạo các 

đơn vị liên quan công bố thông tin và cung cấp tài 

liệu hồ sơ kết quả thực hiện dự án cho các đơn vị, địa 

phương có liên quan. 

- Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bàn 

giao kết quả của một số dự án như Bảo vệ nước 

dưới đất các đô thị lớn; biên hội bản đồ ĐCTV tỷ 

lệ 1: 200.000, các dự án điềutra tìm kiếm nguồn 

nước cho vùng khan hiếm nước, 

209 Điều tra bổ sung các nguồn thải trên LVS và Hoàn 

thiện Cơ sở dữ liệu nguồn thải dung chung trên LVS, 

thống nhất yêu cầu chất lượng đối với các nguồn thải 

vào LVS và xác định tải lượng cần cắt giảm của các 

địa phương trong LVS mục tiêu (Giai đoạn từ nay 

đến 2020, 2025). 

TP Hồ Chí 

Minh 

Ngày 26/01/2018 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 

Dự án "Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở 

dữ liệu về nguồn thải" tại Quyết định số 140/QĐ-TTg, 

trong đó giao Tổng cục Môi trường chủ trì tổ chức thực 

hiện 

- Ngày 26/01/2018 Thủ tướng Chính phủ đã phê 

duyệt Dự án "Điều tra, đánh giá, phân loại và xây 

dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải" tại Quyết định 

số 140/QĐ-TTg, trong đó giao Tổng cục Môi 

trường chủ trì tổ chức thực hiện 

210 1. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản 

lý tài nguyên nước quy định cụ thể về việc thăm dò 

nước dưới đất như thế nào thì phải đăng ký, thăm dò 

nước dưới đất như thế nào thì phải có giấy phép. 

2. Đề nghị thống nhất trong việc cấp giấy phép xả 

nước thải vào nguồn nước (đối với tất cả các nguồn 

nước) thì do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm 

Đăk Lăk 1. Pháp luật tài nguyên nước không quy định việc 

đăng ký đối với thăm dò nước đất. Tổ chức, cá nhân 

khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc trường hợp phải 

có giấy phép thì trước khi xây dựng công trình phải 

thực hiện việc thăm dò và phải có giấy phép thăm dò 

nước dưới đất theo quy định. 

2. Theo quy định của Luật Tài nguyên nước thì 

- Vấn đề này đã được làm rõ tại Hội nghị giao 

ban năm 2018, sau đó Đăk Lăk không có văn bản 

tiếp tục kiến nghị về vấn đề này.  
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị giao ban 

năm 2018 

Địa phương Ý kiến trả lời  

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến nay và các ý kiến khác 

định và giấy phép xả nước thải vào công trình thủy 

lợi thì do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

thẩm định. 

đối với các trường hợp xả nước thải vào nguồn nước 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì do Sở TNMT 

thẩm định. Đối với các trường hợp xả nước thải vào 

công trình thủy lợi thực hiện theo quy định của pháp 

luật về thủy lợi. 

 

211 Lắp đặt một số trạm thuỷ văn, quan trắc, giám sát tài 

nguyên nước trên các sông, suối ĐăkPsi, Sa Thầy, 

ĐăkPlô…đã được Bộ TN&MT đưa vào quy hoạch. 

Kon Tum Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch mạng 

quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 

2016-2025, tầm nhìn 2030. Hiện nay, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường đang cố gắng sử dụng kinh phí từ nhiều 

nguồn vốn khác nhau để thực hiện xây dựng theo đúng 

quy hoạch đã được phê duyệt.  

Đối với tỉnh Kon Tum, hiện nay đang triển khai thực 

hiện xây dựng trạm quan trắc tài nguyên nước ĐăkPlô 

thuộc Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực 

sông Mê Công, sử dụng vốn vay của ngân hàng Thế 

giới. Dự kiến năm 2020 sẽ đưa vào vận hành.  

- Việc triển khai thực hiện xây dựng trạm quan 

trắc tài nguyên nước ĐăkPlô thuộc Dự án Quản lý 

tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Mê Công, 

sử dụng vốn vay của ngân hàng Thế giới đang đảm 

bảo đúng tiến độ. Dự kiến năm 2020 sẽ đưa vào 

vận hành. 

212 Đề nghị hỗ trợ kinh phí  cho tỉnh để nâng cấp, xây dựng 

bổ sung các trạm quan trắc động thái nước dưới đất 

nhằm đảm bảo hiệu quả việc giám sát, quản lý tài 

nguyên nước của tỉnh 

Hậu Giang Quan trắc động thái nước dưới đất là một trong những 

hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước. Theo quy định 

của pháp luật về tài nguyên nước, việc điều tra cơ bản tài 

nguyên nước tại các địa phương sử dụng kinh phí từ ngân 

sách địa phương. 

Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nâng cấp, 

hoàn thiện mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất quốc 

gia theo quy hoạch đã được phê duyệt, do vậy các tỉnh có 

các công trình quan trắc động thái nước dưới đất có thể 

liên hệ với Bộ để sử dụng các số liệu quan trắc động thái 

nước dưới đất để phục vụ quản lý. 

 -Trong thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã xây dựng và đưa vào vận hành 121 công 

trình  quan trắc nước dưới đất khu vực miền trung 

và 159 công trình thuộc vùng đồng bằng sông Cửu 

Long 

213 Đề nghị Bộ TNMT có cơ chế, chỉ đạo các địa phương 

thực hiện đồng bộ quy định vùng cấm, vùng hạn chế 

khai thác nước dưới đất để đảm bảo mục tiêu chia sẻ, 

khai thác bền vững nguồn tài nguyên nước 

Hậu Giang Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Chính 

phủ ban hành Nghị định quy định việc hạn chế khai thác 

nước dưới đất, trong đó quy định rõ trách nhiệm khoanh 

định, công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; các 

hình thức, biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất; lập 

và tổ chức thực hiện phương án hạn chế khai thác nước 

 - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ 

ban hành Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 

26/12/2018 quy định việc hạn chế khai thác nước 

dưới đất. 

- Sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị giao ban 

năm 2018 

Địa phương Ý kiến trả lời  

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến nay và các ý kiến khác 

dưới đất phù hợp với từng vùng hạn chế khai thác nước 

dưới đất… từ đó sẽ tạo ra cơ chế đồng bộ, bảo đảm mục 

tiêu bảo vệ nước dưới đất gắn liền với việc khai thác hiệu 

quả, bền vững tài nguyên nước dưới đất, bảo đảm đầy đủ 

quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. 

374/BTNMT-TNN ngày 22/01/2019 để đôn đốc các 

địa phương thực hiện triển khai Nghị định. 

 

 


