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Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT quy định định mức kinh
tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước được áp
dụng cho các nội dung sau: 

Một là, điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt, gồm: điều
tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tương ứng với bản đồ tỷ lệ
1:200.000; điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ
1:100.000; điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ
1:50.000; điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1:25.000.

Hai là, điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, gồm:
điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000;
điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000;

điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000;
điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000.

Thông tư nêu rõ, Định mức này áp dụng với các cơ quan
quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ
chức, cá nhân có liên quan đến công tác điều tra, đánh giá
tài nguyên nước.

Thông tư  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10
năm 2017 và thay thế Thông tư số 26/2009/TT-BTNMT ngày
30/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy
định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài
nguyên nước.�

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

Ban hành Thông tư 30/2017/TT-BTNMT

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
tài nguyên nước chung của cả nước
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết
định số 2301/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Nhiệm
vụ “Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước”.

Theo Quyết định, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao
gồm các lưu vực sông và các nhóm sông thuộc vùng kinh tế
trên cả nước, gồm: Trung Du miền núi phía Bắc, Đồng bằng
sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây
Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long và các
nhóm sông: nhóm sông Quảng Ninh, các nhóm sông Quảng
Bình, các nhóm sông Quảng Trị, các nhóm sông Đông Nam
Bộ, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 330.972km2. Thời
gian thực hiện quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2019.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm chủ động về nguồn nước,
đảm bảo an ninh nguồn nước. Đảm bảo công bằng, hợp lý và
nâng cao hiệu quả trong khai thác sử dụng nguồn nước giữa
các lưu vực, khu vực hành chính trên cả nước; cân bằng giữa
lượng nước có thể khai thác và nhu cầu sử dụng nước có xét
sự biến động tự nhiên của nguồn nước, có xét đến việc điều
hòa nguồn nước giữa các lưu vực/khu vực, có xét các tác động
của các quốc gia thượng nguồn đến nguồn nước và xét điều
kiện biến đổi khí hậu đến nguồn nước nhằm tránh tình trạng
thiếu nước thường xuyên. Nâng cao sử dụng hiệu quả nguồn
nước hiện có; bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu nguy cơ gây ô
nhiễm, bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh, các chức năng quan
trọng của nguồn nước, phục hồi nguồn nước bị suy thoái cạn
kiệt; phòng chống giảm thiểu các tác hại do nước gây ra.

Theo đó, các nhiệm vụ chính bao gồm: Một là, đánh giá tổng
quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường nước. 

Hai là, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước toàn quốc bao
gồm nước mặt và nước dưới đất. Phân thích đánh giá biến
động tài nguyên nước theo năm, theo mùa, dự báo khả năng
biến động tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu và
nước biển dâng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Ba là, dự báo nhu cầu nước và dự báo tổng lượng nước
thải các ngành kinh tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050; dự báo các loại hình tác hại do nước gây ra.

Bốn là, xây dựng các kịch bản tài nguyên nước. Nghiên
cứu, xây dựng các giải pháp khai thác, sử dụng tài nguyên
nước tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ tài nguyên nước đáp ứng
cho các mục đích khai thác, sử dụng; phòng, chống và khắc
phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Năm là, xây dựng mục tiêu tài nguyên nước đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2050; xác định mục tiêu, nhiệm vụ quản lý,
điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước,
phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Sáu là, xác định yêu cầu chuyển nước giữa các lưu vực
sông, xác định các công trình điều tiết, khai thác, sử dụng
nguồn nước quy mô lớn. 

Bảy là, xác định thứ tự ưu tiên lập quy hoạch đối với
các lưu vực sông, nguồn nước.

Tám là, xây dựng giải pháp, kinh phí, kế hoạch và tiến
độ thực hiện quy hoạch. 

Quyết định nêu rõ, Cục Quản lý tài nguyên nước là cơ
quan chủ trì thực hiện dự án, có trách nhiệm phối hợp với
các đơn vị trong và ngoài Bộ có liên quan triển khai thực
hiện lập Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước
trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.�
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V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 

Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và
định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên
nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình
dòng chảy được áp dụng cho các nội dung sau: 

Một là, khảo sát, đo đạc tài nguyên nước mặt: Đo chiều
sâu mực nước; đo lưu lượng nước (sông, kênh cứng, kênh
tự nhiên, trong đường ống kín) bằng máy đo siêu âm; đo
lưu lượng nước bằng phao trên kênh tự nhiên, suối; đo lưu
lượng nước (sông, kênh tự nhiên, kênh cứng) bằng máy đo
lưu tốc kế; đo chất lượng nước hiện trường bằng máy TOA
hoặc máy HACH.

Hai là, khảo sát, đo đạc tài nguyên nước dưới đất: Khảo
sát, đo lưu lượng mạch lộ bằng thùng định lượng, ván đo;
khảo sát, đo đác lưu lượng một giếng khoan có sẵn thiết bị
khai thác; khảo sát, đo đạc lưu lượng một công trình có sẵn
thiết bị khai thác; khảo sát, đo mực nước trong giếng khoan
hở (chưa lắp đặt thiết bị); đo chất lượng nước tại hiện trường
bằng máy TOA hoặc máy HACH; quay camera giếng khoan;
Đo chiều sâu giếng khoan; đo tọa độ bằng GPS cầm tay.

Ba là, đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình
dòng chảy: Đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt; Đánh
giá, dự báo tài nguyên nước dưới đất.

Thông tư cũng quy định, Định mức kinh tế - kỹ thuật
khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài
nguyên nước bằng mô hình dòng chảy áp dụng cho các công
việc sau: Khảo sát, đo đạc tài nguyên nước mặt; Khảo sát, đo
đạc tài nguyên nước dưới đất; Đánh giá, dự báo tài nguyên

nước bằng mô hình dòng chảy (Đánh giá, dự báo tài nguyên

nước mặt; Đánh giá, dự báo tài nguyên nước dưới đất).

Đối tượng áp dung của Thông tư 36/2017/TT-BTNMT là

các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự

nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác khảo

sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên

nước bằng mô hình dòng chảy.�

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

Ban hành Thông tư 36/2017/TT-BTNMT

Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định
mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước
thải vào nguồn nước, sông, suối, kênh rạch, hồ, ao, đầm, phá,
vùng biển ven bờ được áp dụng cho các nội dung sau:

Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn
nước tỷ lệ 1:200.000; Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước
thải vào nguồn nước tỷ lệ 1:100.000; Điều tra, đánh giá hiện
trạng xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1:50.000; Điều tra,
đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ
1:25.000.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước,
các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên
quan đến công tác điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước

thải vào nguồn nước.
Thông tư này có hiêEu lưEc thi hành kêF từ ngày 21 tháng

11 năm 2017. Bãi bỏ các quy định tại chương I phần II và
Phụ lục số 01 phần III kèm theo Thông tư số 21/2009/TT-
BTNMT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật
điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp
nhận nước thải của nguồn nước.

Trong quá trình áp dụng quy định kỹ thuật và định mức
kinh tế - kỹ thuật này, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất
hợp lý, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài
nguyên và Môi trường để tổng hợp, điều chỉnh kịp thời.�

Nguồn: DWRM

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

Ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTNMT
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Phê duyệt danh sách Ủy viên Hội đồng
quốc gia về tài nguyên nước
Ngày 03/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Chủ
tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước đã ký
ban hành Quyết định số 692/QĐ-HĐQGTNN về
việc phê duyệt danh sách Ủy viên Hội đồng quốc
gia về tài nguyên nước (HĐQGTNN).

Cụ thể, Ủy viên thường trực gồm: Thứ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc; Thứ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng;
Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng; Thứ trưởng
Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh; Thứ trưởng Bộ Giao thông
vận tải Nguyễn Nhật; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ Trần Văn Tùng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Nguyễn Cao Lục.

Ủy viên không thường trực gồm: Thứ trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Thanh Long; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân
Hà, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế
Phương; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đặng Thị Bích Liên; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim
Ngọc; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế
Xuân Trường; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi
Văn Thành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và

thay thế Quyết định số 71/QĐ-HĐQGTNN ngày 11/11/2014

của Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước về việc

phê duyệt Danh sách ủy viên HĐQGTNN và Quyết định số

17/QĐ-HĐQGTNN ngày 04/2/2016 của Chủ tịch HĐQGTNN

về điều chỉnh danh sách Ủy viên HĐQGTNN.�

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc
làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông
Mê Công Việt Nam
Ngày 6/9, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định
số 1312/QĐ-TTg về việc giao đảm nhận chức danh
Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, Thủ tướng giao đảm nhận chức
danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đối
với: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban – Thứ trưởng Bộ
Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc; các Phó
Chủ tịch Ủy viên bao gồm: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà
Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn
Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Hoàng Văn Thắng.

Theo Quyết định 114/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Ủy ban
sông Mê Công Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quản lý hoạt động hợp tác với
Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhằm phát triển, sử dụng, bảo

vệ tài nguyên nước và các tài nguyên khác liên quan trên toàn
lưu vực sông Mê Công nói chung, vùng Đồng bằng sông Cửu
Long và Tây Nguyên thuộc lưu vực sông Mê Công nói riêng.�

Nguồn: DWRM
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Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số
12/NQ-HĐND về Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh
Tuyên Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được thực hiện với
các nội dung: đánh giá trữ lượng nước trên địa bàn tỉnh;
quy hoạch phân bổ nguồn nước; bảo vệ tài nguyên nước;
phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.
Tổng nhu cầu vốn cho các dự án ưu tiên là 44,5 tỷ đồng,
trong đó, giai đoạn đến năm 2020 là 18,5 tỷ đồng, giai đoạn
từ năm 2020 đến năm 2025 là 26 tỷ đồng.

Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang nhằm rà
soát, lập Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang phù
hợp với quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012; Quyết
định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính

phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể kinh tế
- xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung đến năm
2025; đáp ứng các yêu cầu khai thác, sử dụng hiệu quản
nguồn tài nguyên nước một cách bền vững phục vụ cho mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, đánh giá
số lượng, chất lượng của nguồn nước, hiện trạng khai thác, sử
dụng tài nguyên nước; dự báo xu thế biến động dòng chảy,
phân vùng chức năng của nguồn nước; Xác định tỷ lệ phân bổ
tài nguyên nước cho các đối tượng khai thác, thứ tự ưu tiên
và tỷ lệ phân bổ trong trường hợp hạn hán, thiếu nước; Xác
định yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước đối với các hoạt động
khai thác, sử dụng nước và các hệ sinh thái thủy sinh; Xác
định các công trình, biện pháp phi công trình bảo vệ nguồn
nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm hoặc bị suy thoái, cạn
kiệt để bảo đảm chức năng của nguồn nước, giảm thiểu tác
hại do nước gây ra…�

Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang

UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số
1534/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo
vệ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang đến năm 2025,
định hướng năm 2030.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản
lý khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước theo hướng
phát triển bền vững. Bảo vệ các hệ sinh thái phụ thuộc vào
nước, các chức năng quan trọng của nguồn nước và phục
hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nhằm đảm
bảo an ninh lâu dài về tài nguyên nước, góp phần thúc đẩy,
hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang.

Quy hoạch cũng nêu ra các giải pháp cơ bản để thực hiện

công tác quy hoạch bao gồm: Giải pháp về quản lý nhà nước;
Giải pháp về công nghệ, kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi tài
nguyên nước; Giải pháp phi công trình; Quy hoạch cũng đưa
ra 7 danh mục các nhiệm vụ, dự án tài nguyên nước thực
hiện đến năm 2025 và 02 nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn
2025-2030 với tổng kinh phí dự kiến là 75,5 tỷ đồng bằng
nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa
được huy động dưới nhiều hình thức khác nhau.

UBND tỉnh Hà Giang giao cho Sở Tài nguyên và Môi
trường công bố, chủ trì và phối hợp với các sở, ngành chức
năng liên quan và UBND các huyện, thành phố phổ biến nội
dung Quy hoạch này đến các cấp, các ngành, các tổ chức
liên quan.�

Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Giang

V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 

Trong tháng 9/2017, Cục Thuế tỉnh Sơn La phối
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức
Hội nghị triển khai Nghi# đi#nh số 82/2017/NĐ-CP
ngày 17/7/2017 cu&a Chính phu&. Dự Hội nghi# có sư#
tham gia của các Giám đốc, Kế toán các doanh
nghiệp có hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt
và nước dưới lòng đất.

Tại HôEi nghiE, các doanh nghiệp đã được các báo cáo viên

thuộc Cục Thuế tỉnh - Sở Tài nguyên và Môi trường truyền đạt

một số nội dung cơ bản của Nghị định về đối tượng phải nộp

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, phương pháp, cách
tính mức thu, trình tự, thủ tục và hồ sơ kê khai tính tiền cấp
quyền khai thác tài nguyên nước; quy định cụ thể thời gian
gửi hồ sơ đối với các trường hợp đã được cấp giấy phép trước
ngày Nghị định 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực và các trường hợp
được cấp giấy phép kể từ ngày Nghị định có hiệu lực.

Sau Hội nghị, Cục Thuế - Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp để kiểm tra,
rà soát việc khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới lòng
đất để quản lý và tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nước cho từng muEc đích sưF duEng.�

Nguồn: DWRM

Sơn La: Triển khai Nghị định 82/2017/NĐ-CP
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P
hát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần
Hồng Hà cho biết, năm 2017 Bộ TN&MT thực hiện
rất nhiều công việc, nhiệm vụ chính trị của Đảng,
Nhà nước Quốc hội và Chính Phủ trên tinh thần đổi

mới hết sức toàn diện. Đến thời điểm này, các nhiệm vụ
chính trị của Bộ trên tất cả lĩnh vực đều có những dấu ấn
của sự đổi mới và công việc ngày càng đi vào chiều sâu,
hiệu quả hơn. Đặc biệt, chúng ta đang thực hiện mục tiêu
đặt ra là hướng về địa phương, cơ sở.

Bộ trưởng cho biết thêm, tại Hội nghị tháng 9 đầu năm
2017 của Chính phủ, Thủ tướng Thủ trướng Chính phủ đã có
đánh giá về công việc của ngành Tài nguyên và Môi trường
đóng góp vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Về nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2017, Bộ trưởng Trần
Hồng Hà đề nghị và kêu gọi sau Hội nghị này, lãnh đạo các
đơn vị trong toàn ngành cần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và
tăng tốc hơn nữa nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2017.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG 9 THÁNG ĐẦU
NĂM 2017

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Bộ tập trung triển khai
đánh giá tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, pháp
luật, chiến lược, quy hoạch tập trung vào các lĩnh vực có tác
động đến phát triển KT-XH, BVMT như đất đai, khoáng sản,
biển và hải đảo, môi trường. Đã cơ bản hoàn thành sơ kết 5
năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCHTƯ về đổi
mới chính sách, pháp luật về đất đai; phối hợp với các Bộ,
ngành triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-
NQ/TW ngày 09/02/2007 của BCHTƯ về Chiến lược biển Việt
Nam đến năm 2020; chuẩn bị sơ kết 05 năm thực hiện
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết
số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược
khoáng sản và công nghiệp khai thác đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030; đánh giá tình hình triển khai thi hành
Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản.

Bộ đã tiến hành 17 cuộc thanh tra, kiểm tra và 02 cuộc
giám sát hoạt động Đoàn thanh tra. Thực hiện Chỉ thị số
20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của TTgCP về việc chấn chỉnh
hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Bộ đã
điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017; hướng

dẫn địa phương xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm
2018 nhằm đảm bảo sự thống nhất, tránh chồng chéo giữa
Trung ương và địa phương. 

Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ (TTgCP) dự thảo Quyết
định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; dự
thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của các Tổng cục. Bộ trưởng Bộ TN&MT
đã ban hành theo thẩm quyền Quyết định quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 17/18
đơn vị trực thuộc Bộ; cơ cấu tổ chức của các đơn vị đều
giảm ít nhất từ 01 đến 02 phòng so với số phòng đã được
quy định tại Nghị định số 36/2017/NĐ-CP.

Trong 9 tháng, Bộ thực hiện xử lý tổng số 2.132 hồ sơ,
trong đó tiếp tục xử lý 711 hồ sơ chuyển tiếp (năm 2016) và
1.421 hồ sơ nộp mới (năm 2017). 

Công tác hợp tác quốc tế được tăng cường và mở rộng
các hoạt động hợp tác song phương, đa phương với các nước
trong khu vực và trên thế giới liên quan đến các lĩnh vực

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 

Hội nghị giao ban 9 tháng
đầu năm 2017 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 13/10, tại trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ trưởng Trần Hồng Hà
và các Thứ trưởng: Nguyễn Linh Ngọc, Võ Tuấn Nhân đã chủ trì Hội nghị giao ban công
tác 9 tháng đầu năm 2017. Tham dự Hội nghị có đại diện có lãnh đạo các đơn vị trực
thuộc Bộ tại Hà Nội.
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TN&MT. Đến hết 9 tháng đầu năm 2017, Bộ quản lý thực hiện
32 dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
và vốn vay ưu đãi trong đó có 24 dự án viện trợ không hoàn
lại, 08 dự án vốn vay với cam kết của các nhà tài trợ là 5.485
tỷ đồng; ký kết 02 thỏa thuận quốc tế cấp Bộ; trình Chính phủ
Thỏa thuận khung Việt Nam - Ấn Độ trong hợp tác và sử
dụng vũ trụ cho mục đích hòa bình và Đề án đàm phán và
tham gia các vòng đàm phán về hợp tác trong các lĩnh vực ít
nhạy cảm trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc; xây dựng
biên bản ghi nhớ với Trung Quốc về khí tượng thủy văn, với
Cộng hòa Liên bang Đức về môi trường và biến đổi khí hậu;
tổ chức tốt nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế quan trọng.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước đã trình Chính phủ ban
hành và tổ chức việc triển khai Nghị định 82/2017/NĐ-CP của
Chính phủ về tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nước. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện Quy trình vận hành
liên hồ chứa, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình vận
hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng; sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực
sông Đồng Nai, sông Ba; đang hoàn thiện dự thảo Quy trình
vận hành hồ liên hồ chứa lưu vực sông Sê San và sông Mã theo
ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương. Hoàn thiện dự
thảo Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình
theo ý kiến của các Bộ, ngành. Hướng dẫn xử lý đối với dự án
Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai; xây
dựng Đề án điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước
dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực TP. Hà Nội,
TP. Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long; hoàn thiện Đề án
thành lập tổ chức lưu vực sông theo ý kiến góp ý của các Bộ,
ngành, địa phương. Xây dựng các giải pháp bảo vệ lợi ích của
Việt Nam trong sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2017 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, thay mặt ban Cán sự
Đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng
Nguyễn Linh Ngọc đã giao những nhiệm vụ trọng tâm đối
với từng đơn vị trong toàn ngành. Theo đó, trong 03 tháng
cuối năm, toàn ngành sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ
trọng tâm như sau:

Một là, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật
đo đạc và bản đồ tại Kỳ họp thứ IV; hoàn thiện hồ sơ trình
Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 và kế hoạch
thực hiện giai đoạn 2017 - 2025; tiếp tục đánh giá tình hình
thi hành để đề xuất sửa đổi Luật đất đai năm 2013, Luật bảo
vệ môi trường năm 2014; trình Chính phủ dự thảo Nghị định
sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật
bảo vệ môi trường; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
10 đề án; ban hành theo thẩm quyền 39 Thông tư.

Hai là, tập trung triển khai Kế hoạch đã điều chỉnh thanh
tra, kiểm tra năm 2017 về TN&MT. Thực hiện tốt công tác
tiếp công dân; tổ chức giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền
các vụ việc khiếu nại, tố cáo, không để hình thành các điểm
nóng, phức tạp, khiếu kiện vượt cấp; đặc biệt là các vụ việc
Thủ tướng Chính phủ giao, các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Ba là, tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ, trong đó tập
trung rà soát, đánh giá và kiện toàn các đơn vị sự nghiệp
thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc các Tổng cục. Hướng dẫn địa
phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên
môn về tài nguyên và môi trường ở địa phương.

Bốn là, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu TN&MT phục
vụ công tác quản lý. Rà soát, điều chỉnh các chương trình
điều tra cơ bản, định kỳ để điều chỉnh vốn đầu tư. Triển khai
nghiêm túc các Quy chế về công tác kế hoạch tài chính;
nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt và triển khai thực
hiện các dự án, nhiệm vụ chuyên môn. Xác định danh mục
đề tài, nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2018.

Năm là, đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động
của Bộ thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện
tử, xây dựng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ; xây
dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định
73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập,
quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT;
triển khai thực hiện dự án, nhiệm vụ để đảm bảo cung cấp
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Về nhiệm vụ trong tâm đối lĩnh vực tài nguyên nước trong
03 tháng cuối năm 2017 bao gồm: Trình Thủ tướng Chính
phủ điều chỉnh các quy trình vận hành liên hồ chứa. Triển
khai quy hoạch tài nguyên nước của cả nước và một số lưu
vực sông liên tỉnh như sông Cửu Long, sông Hồng, Sê San,
Srepok... Tập trung nghiên cứu, đánh giá sụt lún đất ở Hà
Nội, TP. Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu
khả năng, để xuất giải pháp giữ nước cho khu vực đồng bằng
sông Cửu Long và miền Trung - Tây Nguyên.�

Nguồn: DWRM

Quang cảnh Hội nghị.
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H
ội nghị được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ
biến các nội dung của Nghị định số 82/2017/NĐ-
CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền
cấp quyền khai thác tài nguyên nước; trình tự,

thủ tục tính, thẩm định, phê duyệt hồ sơ tính tiền cấp quyền
khai thác tài nguyên nước; giới thiệu yêu cầu kỹ thuật đối
với việc thành lập các trạm khí tượng thủy văn phục vụ việc
vận hành hồ chứa.

Phát biểu khai mạc Hội nghị khu vực miền Bắc và miền
Trung, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn
Linh Ngọc nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị là rất cần thiết
nhằm hướng dẫn cụ thể để triển khai, thực thi Nghị định số
82/2017/NĐ-CP trong đời sống thực tế. Mặc dù việc tính
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là vấn đề rất mới,
tuy nhiên, việc thực thi Nghị định có ý nghĩa quan trọng
nhằm bảo vệ và nâng cao ý thức tiết kiệm nước đồng thời,
đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình
khai thác tài nguyên nước.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước
Hoàng Văn Bẩy cho biết, thực hiện Điều 65 của Luật tài
nguyên nước về Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,
ngày 17/7/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số
82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Nghị định này có
hiệu lực kể từ ngày 01/9/2017. “Mặc dù tài nguyên nước
được coi là tài sản và điều này đã được thể chế trong Hiến
pháp 2013, nhưng cơ chế coi nước là tài sản thì lần đầu tiên
được thể hiện trong Nghị định 82/2017/NĐ-CP” - Cục
trưởng Hoàng Văn Bẩy cho biết.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, hiện nay,
quy điEnh về cấp quyền khai thác taì nguyên nước không còn
xa laE với các nước trên thê ́giới. ƠF nhiều nước, tiêǹ cấp quyền
khai thác tài nguyên nước sẽ đem lại lợi ích trực tiếp cho
người dân và họ có quyền đối với nguồn nước được bảo vệ. 

ĐêF quaFn lý hiêEu quaF nguồn tài saFn quốc gia này, tại Việt
Nam, Điều 65 Luật Tài nguyên nước năm 2012 đã quy định:
Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước phải nộp tiền cấp

quyền khai thác trong các trường hợp sau đây: Khai thác nước
để phát điện có mục đích thương mại; khai thác nước để phục
vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp;
khai thác nước dưới đất để trồng cây công nghiệp, chăn nuôi
gia súc, nuôi trồng thủy sản tập trung với quy mô lớn. Tiền
cấp quyền khai thác tài nguyên nước được xác định căn cứ
vào chất lượng của nguồn nước, loại nguồn nước, điều kiện
khai thác, quy mô, thời gian khai thác, mục đích sưF duEng nước. 

Theo Nghị định 82/2017/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân được
cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất
(chủ giấy phép) thuộc một trong các trường hợp sau phải
nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: (i) Đối với
khai thác nước mặt: Khai thác nước mặt để phát điện; khai
thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ,
sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy,
thiết bị, tạo hơi; (ii)  Đối với khai thác nước dưới đất: Khai
thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch
vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát
máy, thiết bị, tạo hơi; khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ,
nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới
cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài
ngày khác với quy mô từ 20m3/ngày đêm trở lên. 

Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến
văn bản quy phạm pháp luật
trong lĩnh vực tài nguyên nước

Trong tháng 9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nghị tuyên truyền, phổ biến
văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước tại khu vực miền Trung, miền
Nam và miền Bắc. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công
tác tài nguyên nước thuộc các Sở TN&MT các tỉnh, cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị có
liên quan đến việc xác định, thu, nộp, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tại các
tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại Hội thảo.

HO�T Đ�NG QU�N LÝ



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC [9]

quy định theo mục đích khai thác nước, có giá trị từ 0,1 -
2%. Cụ thể, khai thác nước dùng cho sản xuất thủy điện
mức thu 1%; khai thác nước dùng cho kinh doanh, dịch vụ
mức thu 2%; khai thác nước dùng cho sản xuất phi nông
nghiệp, trừ nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi mức thu
1,5%. Khai thác nước dưới đất dùng cho tưới cà phê, cao
su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác;
khai thác nước mặt, nước dưới đất để làm mát máy, thiết bị,
tạo hơi thì mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nước là 0,2%. Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nước đối với khai thác nước dưới đất dùng cho nuôi trồng
thủy sản, chăn nuôi gia súc là 0,1%. 

Về thẩm quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước,
Nghị định quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt
tiền cấp quyền khai thác, tài nguyên nước đối với các trường
hợp cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc
thẩm quyền cấp phép của Bộ; UBND tỉnh/thành phố trực
thuộc Trung ương phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đối
với các trường hợp cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên
nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh.

Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp nhận, tổ chức thẩm
định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác TNN đối với trường
hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TN&MT. Sở TN&MT
tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai
thác TNN đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

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. Khi trình hồ sơ đề nghị cấp
giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cơ quan tiếp
nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép có trách nhiệm trình dự
thảo quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước theo quy định. 

Đối với trường hợp đã được cấp giấy phép trước ngày
Nghị định có hiệu lực (trước ngày 01/9), Nghị định nêu rõ,
trong thời hạn không quá mười hai (12) tháng (đến
1/9/2018), kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành,
tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền
khai thác tài nguyên nước phải hoàn thành việc tính và nộp

hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo
quy định. Cục Quản lý tài nguyên nước thông báo tới các
chủ giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, Sở Tài
nguyên và Môi trường thông báo tới các chủ giấy phép do
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp để nộp hồ sơ tính tiền cấp
quyền khai thác tài nguyên nước.

Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài
nguyên nước được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước
ngày nghị định có hiệu lực (trước ngày 01/9/2017), Nghị
định cũng nêu rõ: Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp
phép có nhu cầu bổ sung hồ sơ tính tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước, thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép
có trách nhiệm tiếp nhận và thẩm định cùng với quá trình
thẩm định hồ sơ cấp phép (như đối với trường hợp hồ sơ
tính tiền cấp quyền khai thác TNN nộp cùng hồ sơ đề nghị
cấp Giấy phép TNN); Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị
cấp phép không bổ sung hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác
tài nguyên nước, thì thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định hồ
sơ như đối với trường hợp đã được cấp giấy phép trước
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Tổ chức, cá nhân phải nộp tiền cấp quyền khai thác TNN
theo Thông báo của Cục thuế theo đúng quy định về thu và
quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước. Sau nhận được
giấy chứng nhận nộp tiền thì tổ chức, cá nhân gửi 1 bản sao
(có chứng thực) đến Cục QLTNN (đối với Giấy phép TNN do Bộ
TNMT cấp) hoặc Sở TNMT cấp tỉnh, nơi có công trình khai thác
(đối với Giấy phép TNN do UBND cấp tỉnh cấp) để theo dõi.

Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy cũng cho biết, để triển khai
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP một cách hiệu quả, Bộ TN và
MT đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ
đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát giá, tính
thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên trên địa bàn làm
cơ sở tính tiền cấp quyền khai thác TNN. Sở TN và MT tiến
hành rà soát công tác cấp giấy phép khai thác, sử dụng TNN
thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh, thành phố trên
địa bàn như: Rà soát, lập danh sách các chủ giấy phép khai
thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất đã được cấp phép
thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác TNN
theo quy định của Nghị định. �

Nguồn: DWRM

Cục trưởng Cục QLTNN Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại Hội thảo. Quang cảnh Hội thảo.
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CẤP PHÉP ONLINE, NGƯỜI DÂN HƯỞNG LỢI

Việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm tải áp
lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện,
khoa học hơn. Qua đó, người dân được hưởng thụ dịch vụ
thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian làm các thủ
tục hành chính (TTHC).

Dịch vụ này có 4 cấp độ, mức độ 1: Dịch vụ bảo đảm
cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các
văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó;
mức độ 2 là DVCTT mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải
về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo
yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc
qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ;
mức độ 3 là DVCTT mức độ 2 và cho phép người sử dụng
điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ
chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý
hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường
mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được
thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ;
mức độ 4 là DVCTT mức độ 3 và cho phép người sử dụng
thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc
trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp
hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Như vậy, triển khai các DVCTT ở mức độ 3 có nghĩa là
công dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền nói
chung, với ngành TN&MT nói riêng 24/24giờ trong ngày, tại
bất cứ đâu có kết nối Internet. Các giao dịch trong quá trình
xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi
trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được
thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

CẦN CÓ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ
HÀNH CHÍNH CÔNG

Bộ TN&MT giao cho Cục Công nghệ thông tin xây dựng
và cung cấp nền tảng cơ bản cho việc triển khai Chính phủ
điện tử (e-government) tại Bộ TN&MT một cách đồng bộ
tạo điều kiện thuận tiện cho việc phát triển và tích hợp các
phần mềm ứng dụng của ngành; xây dựng hệ thống dịch vụ
lõi dùng chung cho hệ thống cung cấp dịch vụ công của Bộ
TN&MT, đảm bảo cho việc phát triển và tích hợp các dịch vụ
công của ngành cũng như kết nối cung cấp dữ liệu cho các

hệ thống của các Bộ, ban ngành và Chính phủ; xây dựng,
cung cấp các dịch vụ công của Bộ TN&MT tuân thủ các tiêu
chuẩn, quy chuẩn, có tính sẵn sàng cao hỗ trợ tích hợp với
các hệ thống dịch vụ công khác ở Trung ương và địa
phương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc ứng dụng điện tử hỗ
trợ xử lý nghiệp vụ; phát triển nguồn nhân lực CNTT ngành
TN&MT để nâng cao hiệu quả trong công việc.

Đến nay, dự án đã hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực
tuyến cho 61 TTHC. Ngoài 4 thủ tục giai đoạn thí điểm về cơ
chế một cửa quốc gia tại Bộ TN&MT là đăng ký xuất khẩu chất
thải nguy hại, đăng ký nhập khẩu Polyol HCFC-141B, đăng ký
xuất khẩu HCFC, xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC
(để Bộ Công Thương cấp phép) còn có 6 thủ tục trong lĩnh vực
bản đồ, 10 thủ tục trong lĩnh vực khoáng sản, 27 thủ tục trong
lĩnh vực môi trường, 14 thủ tục trong lĩnh vực tài nguyên
nước.

Trong đó, có 56 DVC mức độ 3 tại Cổng dịch vụ công
trực tuyến của Bộ, 1 DVC mức độ 3 tại Hệ thống cung cấp
dữ liệu Đo đạc và Bản đồ và 4 DVC mức độ 4 tại Hệ thống
Hải quan một cửa quốc gia. Riêng lĩnh vực môi trường đã
hoàn thành vượt mức kế hoạch Chính phủ giao 17 TTHC.
Chỉ tính riêng năm 2017, tính đến ngày 14/9, trên hệ thống
có 6 trên tổng số 61 TTHC được cung cấp DVCTT đã phát
sinh, tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến. Với 6 TTHC này,
số được tiếp nhận và xử lý trực tuyến là 58 hồ sơ, số được
tiếp nhận trực tiếp theo phương thức truyền thống (tại Bộ
phận một cửa) là 154 hồ sơ.�

Bộ TN&MT đã sẵn sàng về hạ tầng
dịch vụ công trực tuyến

V� MAI

Thời gian qua, Bộ TN&MT đã giao cho Cục Công nghệ thông tin xây dựng vững chắc “hạ tầng” để
việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng nhu cầu người dân và thực hiện yêu cầu kết nối
Chính phủ điện tử. Đến nay, “hạ tầng” công nghệ thông tin phục vụ hành chính công cơ bản đã
xong, có thể trực tiếp kết nối và giải quyết cấp phép ở một số lĩnh vực tới cấp độ 4.

Ảnh minh họa.
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Đ
ại diện Bộ TNMT cho biết,
về công tác ứng dụng CNTT
phục vụ người dân, doanh
nghiệp, tính đến nay, Bộ

TNMT đã cung cấp dịch vụ công trực
tuyến (DVCTT) cho 61 thủ tục hành
chính (TTHC), trong đó có 56 dịch vụ
mức độ 3 tại Cổng DVCTT của Bộ, 1
dịch vụ mức độ 3 tại Hệ thống cung
cấp dữ liệu đo đạc và bản đồ
(http://bandovn.vn). Dự kiến đến cuối
năm 2017, cơ bản nâng cấp từ mức độ
3 lên 4 cho hầu hết DVCTT (có giao
dịch tài chính, nộp phí, lệ phí) và đang
bổ sung thêm 5 DVCTT. 

Đối với Cơ chế một cửa quốc gia
và Cơ chế một cửa ASEAN, hiện đang
cung cấp 4 DVCTT mức 4 tại Hệ thống
Hải quan một cửa quốc gia. Đến hết
năm 2017, sẽ  cung cấp trên Cổng
Thông tin một cửa quốc gia thêm 9
TTHC (6 TTHC thực hiện tại Bộ , 3
TTHC triển khai thử nghiệm tại địa
phương). Đồng thời, Bộ TNMT đã triển
khai hệ thống quản lý hồ sơ tiếp nhận
và trả kết quả hỗ trợ giải quyết TTHC
theo cơ chế một cửa tại trụ sở của Bộ
(https://egov.monre.gov.vn).

Về ứng dụng CNTT trong nội bộ,
Bộ TNMT đã hoàn thiện môi trường
pháp lý về quản lý ứng dụng và phát
triển CNTT ngành tài nguyên, môi
trường. Văn bản pháp luật mới nhất là
Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập,
quản lý, khai thác, sử dụng thông tin,
dữ liệu tài nguyên và môi trường. Đặc
biệt, Bộ TNMT đã triển khai hệ thống

chữ ký số trong điều hành tác nghiệp
của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị. Hệ
thống quản lý văn bản và hồ sơ công
việc của Bộ bao gồm 6.500 tài khoản
người dùng, đã cấp chứng thư số cá
nhân cho 2.450 người và hơn 400 cho
các đơn vị thuộc Bộ. 100% văn bản,
tài liệu không mật giữa các cơ quan
thuộc và trực thuộc Bộ được trao đổi
hoàn toàn dưới dạng thông tin điện tử.

Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Bộ
TNMT đã đưa vào hoạt động hệ thống
hạ tầng trung tâm dữ liệu với 2 trung
tâm đặt tại Hà Nội và 1 trung tâm đặt tại
TPHCM. Các trung tâm được thiết kế và
xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn quy chuẩn
về hạ tầng vật lý trung tâm dữ liệu. 

Là một Bộ quản lý đa ngành, Bộ
TNMT đã xây dựng được nhiều cơ sở
dữ liệu (CSDL) chuyên ngành trong
các lĩnh vực tài nguyên đất (4 CSDL),
tài nguyên nước (3 CSDL), lĩnh vực
môi trường (7 CSDL), lĩnh vực địa chất
và khoáng sản (3 CSDL), lĩnh vực đo
đạc bản đồ (5 CSDL), lĩnh vực biển và
hải đảo (2 CSDL), lĩnh vực khí tượng
thủy văn và biến đổi khí hậu (3 CSDL),
lĩnh vực viễn thám (1 CSDL). Tuy
nhiên, đại diện Bộ TNMT thừa nhận,
các CSDL của các lĩnh vực còn rời rạc,
sự liên kết, trao đổi và chia sẻ giữa các
hệ thống CSDL còn hạn chế, chưa
được chú trọng cập nhật, gây ra lãng
phí trong quản lý, khai thác và sử dụng
dữ liệu tài nguyên và môi trường. Bộ
cũng đang trong quá trình triển khai
xây dựng CSDL quốc gia về đất đai và

về cơ bản đã hoàn thành giai đoạn 1.
Để khắc phục những điểm hạn chế

này, Bộ TNMT đang xây dựng, thiết kế
kiến trúc hệ thống thông tin, CSDL trong
phạm vi Kiến trúc Chính phủ của Bộ,
trong đó chú trọng đến tính liên thông,
kết nối với các bộ, ngành khác và chính
quyền điện tử của các địa phương.

Về nhân lực CNTT, tổng số cán bộ
chuyên trách về CNTT của Bộ TNMT là
671 người, trong đó cán bộ chuyên
trách CNTT tại Bộ là 220 người.

Đánh giá về công tác ứng dụng
CNTT của Bộ TNMT, ông Nguyễn
Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học
hóa, Bộ TT&TT cho hay, Bộ TNMT là
một trong những bộ ngành ứng dụng
CNTT vào công tác quản lý nhà nước
hiệu quả. Bộ TNMT chủ động xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật, quy
chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT
trong ngành. Bộ đã và đang xây dựng
nhiều CSDL tuy là chuyên ngành
nhưng cũng tương đương với CSDL
quốc gia, cụ thể là CSDL quan trắc môi
trường, đồng thời cũng đang quản lý,
vận hành các CSDL quốc gia quan
trọng trong lĩnh vực đất đai, nước… 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ
trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá
cao với những kết quả đạt được trong
việc ứng dụng CNTT vào hoạt động
quản lý nhà nước của Bộ TNMT. Bộ
TNMT là một ví dụ điển hình để các
bộ, ngành khác có thể tham khảo, học
hỏi về ứng dụng CNTT.�

Nguồn: Monre

Bộ TN&MT là một ví dụ tốt về ứng
dụng công nghệ thông tin trong
hoạt động quản lý nhà nước

Ngày 4/10/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã
có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về công tác ứng dụng
CNTT. Tham dự có Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Linh Ngọc, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ
Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ, thành viên Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT
trong hoạt động cơ quan nhà nước và đại diện một số Cục, Vụ liên quan của Bộ TT&TT.
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T
ham dự Hội nghị có hơn 600
đại biểu bao gồm đại diện các
bộ, ban, ngành Trung ương,
lãnh đạo 14 tỉnh, thành phố

khu vực ĐBSCL, các quốc gia trên thế
giới, các tổ chức quốc tế, các chuyên
gia độc lập và doanh nghiệp. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ
tướng Vương Đình Huệ cho biết, ĐBSCL
là một trong bốn đồng bằng bị tác động
mạnh nhất do biến đổi khí hậu, nước
biển dâng. ĐBSCL đã, đang và sẽ đối
mặt với nhiều tác động nghiêm trọng
do biến đổi khí hậu, nước biển dâng,
khí hậu cực đoan, khai thác và sử dụng
nước ở thượng nguồn sông Mê Công và
các hoạt động nhân sinh khác, cũng
như từ bản thân mô hình phát triển
thiếu tính tổng thể, gắn kết nội tại trong
vùng, quản lý nhà nước còn bất cập,
thừa chồng chéo, thiếu phối hợp…

Những tác động này tạo ra các
thách thức vô cùng to lớn, đe dọa quá
trình phát triển của vùng ĐBSCL, sinh
kế và đời sống người dân trong vùng
nói riêng và cả nước nói chung, qua đó
tác động tới khu vực và quốc tế, đặc
biệt là an ninh lương thực. Những ưu
thế tự nhiên cho phát triển trước đây
và hiện nay của ĐBSCL sẽ thay đổi theo
xu thế suy giảm tài nguyên nước, phù
sa; sự gia tăng của nước mặn, nước lợ;
sụt lún đất và nước biển dâng sẽ tác
động lớn tới tài nguyên đất, cơ cấu sử
dụng đất, các hệ sinh thái và môi
trường, làm thay đổi căn bản mô hình
sản xuất, tập quán sinh hoạt, sinh kế
và đời sống của người dân trong vùng.

“Do đó, định hình chuyển đổi mô
hình phát triển ĐBSCL theo hướng bền
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu có
ý nghĩa rất quan trọng, được Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm,
chỉ đạo” - Phó Thủ tướng nói.

Trong khuôn khổ Hội nghị lần này,
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề
nghị các đại biểu tập trung vào các vấn
đề chính như: 

Một là, phân tích, nhận diện được
đầy đủ hơn các thách thức do biến đổi
khí hậu, quá trình phát triển nội tại của
vùng ĐBSCL, các hoạt động sử dụng
nguồn nước ở thượng nguồn.

Hai là, dự báo được các xu thế tác
động chính, nhận diện được các cơ hội
trong ngắn hạn và dài hạn làm cơ sở cho
định hình mô hình phát triển vùng ĐBSCL
và các định hướng chuyển đổi lớn.

Ba là, thảo luận và đề xuất các cơ
chế chính sách đổi mới có tính đột phá
nhằm tận dụng cơ hội chuyển hoá các
thách thức thúc đẩy quá trình chuyển
đổi, phát triển bền vững ĐBSCL; trong
đó, tập trung vào các cơ chế về đất
đai, thuế, kiến tạo thị trường, xúc tiến
đầu tư, khoa học công nghệ, đào tạo,
phát triển nguồn nhân lực; 

Bốn là, xác định các dự án, các
nhóm nhiệm vụ, chương trình, đề án,
dự án ưu tiên với nguồn lực, lộ trình
thực hiện phù hợp trong tổng thể phát
triển toàn vùng với sự tham gia của các
bên bao gồm: Chính phủ, địa phương,
các tổ chức trong và ngoài nước, đặc
biệt là người dân và doanh nghiệp
trong vùng ĐBSCL và các khu vực lân
cận, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh.�

Nguồn: Monre

Hội nghị phát triển bền vững ĐBSCL
thích ứng với biến đổi khí hậu

Sáng 26/9 tại TP.Cần Thơ, Hội nghị về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
thích ứng với biến đổi khí hậu đã khai mạc. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ
đạo Tây Nam Bộ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn
Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó
Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Sơn Minh Thắng.

Lãnh đạo chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tham dự hội nghị.



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC [13]

HO�T Đ�NG QU�N LÝ

Đ
iều khiển phiên họp chuyên đề này, Bộ trưởng
Trần Hồng Hà cho biết:  ĐBSCL là vùng đất giàu
tiềm năng nhưng nhạy cảm trước các tác động.
Quá trình phát triển, vùng ĐBSCL nhận được sự

quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và tâm huyết của
nhiều đồng chí lãnh đạo các thời kỳ.

Đây là Hội nghị đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn để
xem xét, đánh giá một cách toàn diện các thách thức, yêu
cầu phát triển đặt ra đối với vùng ĐBSCL, nhận diện được
các cơ hội, huy động sáng kiến, kinh nghiệm và nguồn lực
nhằm định hình chuyển đổi mô hình phát triển tổng thể,
toàn diện, bền vững cho toàn vùng.

Ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên
nước Bộ TN&MT cũng  cho biết về xu thế diễn biến nguồn
nước vào ĐBSCL thời gian gần đây. Căn cứ vào chuỗi số liệu
từ 1996-2016 cho thấy, dòng chảy vào ĐBSCL có xu hướng
giảm: Tổng dòng chảy mùa lũ vào ĐBSCL có xu thế giảm,
trung bình mỗi năm giảm khoảng 1,87 tỷ m3 (tương ứng
khoảng 120 m3/s), trong đó lượng giảm trên nhánh sông
Tiền chiếm 60%. Tổng lượng dòng chảy mùa lũ của các
năm 2010, 2012, 2015 và 2016 nhỏ hơn trung bình nhiều
năm (chỉ đạt khoảng 75-90% so với TBNN), gây ra sụt giảm
lượng trữ nước cho mùa cạn. Tổng dòng chảy mùa cạn vào
ĐBSCL có xu thế giảm, trung bình mỗi năm giảm khoảng
0,18 tỷ m3 (tương ứng khoảng 11,7 m3/s). Tổng dòng chảy
mùa cạn vào ĐBSCL của các năm 2010, 2013, 2015 và 2016
nhỏ hơn trung bình nhiều năm (chỉ đạt khoảng 75-90% so
với TBNN), đã gây ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng.

Kết quả tài liệu quan trắc nước dưới đất của Bộ Tài
nguyên và Môi trường từ năm 1995 đến nay cho thấy, mực
nước của hầu hết các tầng chứa nước ở vùng ĐBSCL đều có
xu hướng suy giảm với các mức độ khác nhau, lớn nhất là
0,93m/năm, trung bình khoảng 0,2 đến 0,4m/năm và có
nhiều vùng suy giảm không đáng kể hoặc không suy giảm.
Trong đó, các tầng chứa nước có chiều sâu trung bình, lớn
và là đối tượng khai thác chủ yếu có mức độ suy giảm lớn
hơn các tầng chứa nước nằm nông.

Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm mực nước dưới đất

như sau:  Do cấu tạo địa chất của ĐBSCL, nước dưới đất ở
đây tồn tại trong một cấu trúc dạng “bồn” với nhiều tầng
chứa nước xen lẫn các tầng cách nước và thấm nước yếu, có
chiều dày tăng dần từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, tạo
nên các tầng chứa nước áp lực (các tầng càng nằm sâu thì
áp lực của nước càng lớn). Do mức độ khai thác nước ngày
càng tăng cả về số lượng công trình, quy mô khai thác, nhất
là trong khoảng 15 năm trở lại đây. Đây là nguyên nhân trực
tiếp dẫn đến tình trạng suy giảm mực nước ngầm trong vùng,
nhất là các khu vực tập trung công trình khai thác lớn.

Phát biểu tại phiên họp chuyên đề này buổi sáng 26/9,
ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũng đề nghị
Chính phủ cần giải quyết hai vấn đề: Thứ nhất, để hạn chế
nước biển dâng, đặc biệt lúc triều cường cao, cần có giải
pháp hình thành các khu rừng ngoài biển, cản dòng nước
triều, đây là giải rất cần cho các tỉnh ven biển. Nhưng vì các
tỉnh ven biển đa số là tỉnh nghèo, muốn làm được thì Chính
phủ cần có những chính sách và chỉ đạo để các bộ ngành hỗ
trợ. Thứ hai, để hạn chế được lún sụt đất trong khi ĐBSCL
có nước mặt dồi dào cần có giải pháp hình thành các nhà
máy nước mặt cung cấp nước sạch cho người dân và khuyến
cáo người dân không sử dụng nước ngầm nữa, vì nếu không
ngăn được ĐBSCL chìm sâu thì người dân càng khổ.�

Nguồn: Monre

Tài nguyên nước là vấn đề cốt lõi
của Đồng bằng sông Cửu Long

Tại phiên chuyên đề tổng quan về thách thức cơ hội và giải pháp chuyển đổi mô hình phát
triển ĐBSCL do Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì, các đại biểu đã tập trung thảo
luận, làm rõ các vấn đề tổng quan về thách thức, cơ hội và giải pháp chuyển đổi mô hình phát
triển ĐSBCL; định hướng chuyển đổi nông nghiệp bền vững cho các tiểu vùng tại ĐBSCL; định
hướng thuỷ lợi phát triển bền vững thích ứng với BĐKH; các giải pháp chuyển đổi sinh kế bền
vững tại ĐBSCL; thực trạng sạt lở bờ song, bờ biển vùng ĐBSCL và các giải pháp ứng phó, các
cách tiếp cận chuyển đổi có tính đến rủi ro khí hậu để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
tại ĐBSCL, quy hoạch tổng thể  và phát triển hạ tầng cho ĐBSCL…

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần
Hồng Hà đồng chủ trì phiên họp chuyên đề.
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Quản lý, sử dụng tài nguyên nước nhằm phát
triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

MỘT SỐ THÁCH THỨC VỀ TÀI
NGUYÊN NƯỚC

Vị trí địa lý, đặc điểm địa hình 
ĐBSCL là phần cuối của tam giác

châu thổ Mêkông, diện tích trên 3,9
triệu ha, chịu ảnh hưởng của hai chế
độ thuỷ triều khác nhau cùng với hệ
thống kênh rạch dày đặc, ĐBSCL có
chế độ thủy văn-thủy lực rất phức tạp.
Do có đặc điểm địa hình, địa mạo này,
ĐBSCL cũng luôn đối mặt với những
vấn đề về: (a) lũ và ngập lụt ở vùng
thượng; (b) xâm nhập mặn ở vùng ven
biển; (c) đất phèn và sự lan truyền
nước chua ở những vùng trũng thấp;
(d) thiếu nước ngọt cho sản xuất và
sinh hoạt ở những vùng gần biển; (đ)
xói lở bờ sông-bờ biển xảy ra ở nhiều
nơi và ngày càng trở nên nghiêm trọng
và (e) ô nhiễm nguồn nước, kể cả
nước mặt và nước ngầm.

Biến đổi khí hậu và nước biển dâng 
Biến đổi khí hậu ở Việt Nam gây ra

các hiện tượng cực đoạn như hạn hán
gia tăng trong mùa khô, ảnh hưởng
của El Nino và La Nina,.. Xu thế biến
đổi này đang làm thay đổi vòng tuần
hoàn của nước trong tự nhiên và do
vậy tác động lớn đến tài nguyên nước.
Thay đổi chế độ dòng chảy trong sông
và triều cường sẽ ảnh hưởng trực tiếp
tới phạm vi xâm nhập mặn tại ĐBSCL,
đặc biệt trong những năm kiệt. Theo
kịch bản biến đổi khí hậu năm 2016,
nếu mực nước biển dâng 100 cm và
không có các giải pháp ứng phó,
ĐBSCL là khu vực có nguy cơ ngập
đến 38,9% diện tích. Trong đó, các
tỉnh có nguy cơ ngập cao nhất là Hậu

Giang (80,62%), Kiên Giang (76,86%)
và Cà Mau (57,69%).

Áp lực về gia tăng dân số và phát
triển kinh tế xã hội

Dự báo dân số có thể tăng từ 17
triệu hiện nay lên đến khoảng 30 triệu
năm 2050, công nghiệp hóa và đô thị
hóa sẽ ngày càng phát triển và sẽ thu
hẹp diện tích đất nông nghiệp, đồng
thời làm tăng nhu cầu về nước sạch
cũng như phát sinh nhiều nước thải
hơn. Đây sẽ là áp lực lớn đối với nguồn
nước của ĐBSCL, đặc biệt là giải quyết
vấn đề nước ngọt, ô nhiễm nguồn
nước nhất là ở các kênh, rạch nhỏ,
chảy qua các khu đô thị, khu công
nghiệp. Do đó, nhu cầu lương thực và
nước ngọt cũng ngày càng tăng, đồng
thời kéo theo những vấn đề về suy
giảm chất lượng nước, ô nhiễm nguồn
nước. Những vấn đề về xung đột giữa
nhu cầu nước ngọt cho nông nghiệp
và nhu cầu nước mặn để nuôi tôm

nước lợ đang diễn ra ở nhiều nơi.
Tác động của phát triển thủy điện

và khai thác sử dụng nước ở thượng
nguồn 

Các công trình thủy điện đã xây
dựng và đang vận hành của Trung
Quốc trên sông Lan Thương đã tác
động mạnh mẽ đến chế dòng chảy cả
mùa lũ và mùa cạn, làm suy giảm hàm
lượng phù sa. Chỉ riêng 02 hồ lớn là
Tiểu Loan và Nộ Trác Độ đã có dung
tích khoảng 38 tỷ m3. Với lượng nước
này, nếu xả liên tục 07 tháng mùa cạn,
mỗi ngày hạ lưu sẽ có thêm khoảng
180 triệu m3, tương đương khoảng
2100 m3/s hoặc ngược lại nếu các hồ
không vận hành thì ĐBSCL sẽ không
có lượng nước đó.

Theo “Nghiên cứu tác động của các
công trình thủy điện trên dòng chính
sông Mê Công”, khi các công trình thủy
điện của Trung Quốc đi vào vận hành
thì tổng lượng phù sa bùn cát hàng

Tài nguyên nước là nền tảng cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội, mọi hoạt động phát triển kinh
tế - xã hội phải dựa trên khả năng thực tế của nguồn nước, phù hợp với các xu thế diễn biến
nguồn nước trong tương lai. Vì vậy, giải quyết vấn về tài nguyên nước, bảo đảm khai thác, sử
dụng là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội bền vững vùng ĐBSCL trong
bối cảnh nêu trên, điều này đòi hỏi phải có cách nhìn nhận mới về cách thức quản lý, sử dụng
nguồn nước. Bài viết này nêu ra các thách thức chính đối với tài nguyên nước vùng đồng bằng, từ
đó đề xuất định hướng quản lý, sử dụng tài nguyên nước nhằm phát triển bền vững vùng ĐBSCL.

Cục trưởng Cục QLTNN Hoàng Văn Bẩy báo cáo tham luận tại Hội nghị về phát triển bền
vững Đồng bằng sông Cửu Long.
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năm từ Trung Quốc về tới Tân Châu và
Châu Đốc giảm từ 73 triệu tấn xuống
còn 42 triệu tấn (giảm 42%). 

Đánh giá thách thức và cơ hội
vùng ĐBSCL

Các nghiên cứu, phân tích đã chỉ
ra rằng, tài nguyên nước ĐBSCL đang
đứng trước những thách thức nghiêm
trọng do tác động của biến đổi khí hậu
và việc khai thác tài nguyên nước trên
thượng nguồn. Sự thay đổi chế độ
dòng chảy trong sông sẽ ảnh hưởng
trực tiếp tới phạm vi xâm nhập mặn tại
ĐBSCL, đặc biệt trong những năm kiệt.
Theo kịch bản biến đổi 2016 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường, nếu mực
nước biển dâng 100 cm và không có
các giải pháp ứng phó, ĐBSCL là khu
vực có nguy cơ ngập cao (38,9% diện
tích). Trong đó, các tỉnh có nguy cơ
ngập cao nhất là Hậu Giang (80,62%),
Kiên Giang (76,86%) và Cà Mau
(57,69%).

Cùng với đó, áp lực từ việc gia
tăng dân số, phát triển kinh tế, xã hội
sẽ kéo theo hàng loạt những thách
thức từ chính nội tại vùng ĐBSCL như
gia tăng lũ, xâm nhập mặn vào sâu,
khai thác nước quá mức, môi trường
nước và suy giảm đa dạng sinh học …

Những vấn đề trên đã từng xảy ra
với các mức độ khác nhau trong thời
gian gần đây và đã được bàn luận
nhiều trong hội thảo, hội nghị, trao
đổi,… Khi những thách thức xuất hiện,
cùng với việc thực hiện có hiệu quả
các định hướng, giải pháp đề xuất, sẽ
tạo ra cơ hội để thể hiện sự quyết tâm
thay đổi cơ bản từ nhận thức đến hành
động cho: chiến lược phát triển bền
vững vùng ĐBSCL theo hướng gia tăng
liên kết vùng, tích hợp và thống nhất
các chiến lược và quy hoạch phát triển
ngành lĩnh vực cho toàn vùng; chuyển
đổi các mô hình sản xuất theo hướng
thích ứng với biến đổi khí hậu, sống
chung với lũ, hạn, mặn…

Định hướng phát triển ĐBSCL trên
cơ sở quản lý, sử dụng nước

Tài nguyên nước - nền tảng cơ
bản để phát triển kinh tế, xã hội
vùng ĐBSCL trong tương lai - đã,
đang và sẽ tiếp tục biến đổi sâu sắc

với những xu hướng nêu trên, đòi
hỏi phải có những thay đổi căn bản
về cách thức quản lý, sử dụng nước,
hạn chế các tiêu cực hay tính bất
định, khó lường trước để bảo đảm
phát triển bền vững ĐBSCL trong các
thập niên còn lại của thế kỷ này.
Theo đó, ngoài những vấn đề chung
nêu trên, cần thiết phải xem xét,
phân vùng lại căn cứ những vấn đề
cơ bản liên quan đến sử dụng nước:
mặn - ngọt - lũ như các chuyên gia
Hà Lan đã đề xuất. Theo đó, ĐBSCL
được phân thành 3 vùng như sau:

- Vùng trên: sống chung với lũ.
- Vùng giữa: bảo đảm cung cấp

nước ngọt cho vùng và vùng ven biển,
chống lũ an toàn cho các đô thị, khu
công nghiệp và khu dân cư.

- Vùng ven biển: sống chung với
nước lợ, nước mặn.

Trên cơ sở, việc phân vùng nêu
trên, bên cạnh các định hướng, giải
pháp quản lý, sử dụng nước chung của
cả vùng, cần phải có những định
hướng, giải pháp quản lý, sử dụng
nước - đất cụ thể cho từng tiểu vùng,
gắn với các mục tiêu, yêu cầu cơ bản
của từng vùng như đã nêu trên.

ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

Giải quyết vấn về tài nguyên nước,
bảo đảm khai thác, sử dụng đáp ứng
các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội
bền vững vùng ĐBSCL trong bối cảnh
nêu trên, đòi hỏi phải có cách nhìn
nhận mới về cách thức quản lý, sử
dụng nguồn nước. Mọi hoạt động phát
triển kinh tế - xã hội phải dựa trên khả
năng thực tế của nguồn nước, cân
bằng nước, phù hợp với các xu thế
diễn biến nguồn nước trong tương lai
và phải bảo đảm tính tổng thể, thống
nhất toàn vùng, đồng thời phù hợp với
từng tiểu vùng. Theo đó:

Trước hết, là phải bảo đảm tính
đồng bộ, thống nhất trong các quy
hoạch phát triển trên phạm vi không
gian chung của cả vùng, nhưng không
phá vỡ tính đặc thù của từng tiểu vùng.
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế
- xã hội, các quy hoạch ngành, lĩnh
vực, đặc biệt là quy hoạch thủy lợi, cấp
nước, giao thông thủy, nông nghiệp,

nuôi trồng thủy sản phải trên cơ sở khả
năng thực tế của nguồn nước và
những xu thế biến đổi của nguồn nước
trong tương lai. Đồng thời, phải bảo
đảm các yêu cầu cơ bản đối với từng
tiểu vùng: sống chung với lũ - tại vùng
trên; bảm đảm nước ngọt, chống lũ an
toàn - tại vùng giữa và sống chúng với
mặn, lợ ở vùng ven biển.

Thứ hai, quy hoạch tài nguyên
nước, các chính sách về quản lý, sử
dụng nước phải được đặt trong bối
cảnh tác động kép, xu thế biến đổi của
tài nguyên nước trong tương lai, kết
hợp với những dự báo dài hạn để có
các giải pháp phù hợp bảo đảm cấp
nước an toàn cho toàn vùng và từng
tiểu vùng tiết kiệm nước ngọt, sống
chung với hạn và mặn, đảm bảo nước
ngọt cho sinh hoạt của người dân và
đáp ứng các yêu cầu cơ bản đối với
từng tiểu vùng như đã nêu trên. 

Thứ ba, có cơ chế quản lý, giám
sát việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ
tầng nông nghiệp, thủy lợi, phòng,
chống lũ, giao thông, xây dựng... bảo
đảm tính đồng bộ, thống nhất trên
toàn vùng, không phá vỡ các yêu cầu
cơ bản đối với từng tiểu vùng và phải
cân nhắc, xem xét kỹ, ưu tiên các giải
pháp không hối tiếc.

Thứ tư, không thể tách rời tài
nguyên nước của ĐBSCL với những
vấn đề về khai thác, sử dụng nước ở
thượng nguồn sông Mê Công. Vấn đề
cơ bản, cốt lõi là giải quyết trên phạm
vi toàn lưu vực, bao gồm cả 6 quốc gia
có chung dòng sông Mê Công. Để bảo
đảm an ninh nguồn nước đối với đồng
bằng sông Cửu Long trong bối cảnh
các tác động kép, cần tiếp tục kiên trì
hợp tác, đấu tranh bằng các hình thức
đa dạng, phù hợp, trên nhiều diễn đàn
nhằm bảo đảm khai thác sử dụng công
bằng hợp lý nguồn nước chung của 6
quốc gia trên lưu vực sông Mê Công và
bảo đảm sử dụng nước ở bất kỳ một
quốc gia nào cũng không được gây hại
đáng kể cho các quốc gia khác theo
Công ước về Luật sử dụng các nguồn
nước liên quốc gia cho mục đích phi
giao thông thủy và thông lệ quốc tế.�

Nguồn: DWRM
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Năm 2017, Cục Quản lý tài
nguyên nước đã quán triệt, tập
trung thực hiện nhiệm vụ công
tác của lĩnh vực theo đúng tinh
thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ
Tài nguyên và Môi trường, ông có
thể cho biết cụ thể những vấn đề
trọng tâm của nhiệm vụ này?

Phó Cục trưởng Châu Trần Vĩnh:
Năm 2017, Cục Quản lý tài nguyên
nước đã quán triệt, tập trung thực hiện
nhiệm vụ công tác của Cục theo đúng
tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường.Trong đó, tập
trung vào các nội dung như: Hoàn
thiện hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật
Tài nguyên nước năm 2012. Từ sau
khi Luật Tài nguyên nước năm 2012 có
hiệu lực đến nay, Cục đã tích cực triển
khai xây dựng trình Chính phủ, trình
Bộ ban hành 06 Nghị định của Chính
phủ, 21Thông tư của Bộ Tài nguyên và
Môi trường. Cụ thể, từ đầu năm 2017
đến nay đã ban hành 02 Nghị định là
Nghị định số 33/2017/NĐ-CP quy định
về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng
sản; Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy
định mức thu, phương pháp tính,
phương thức thu, chế độ quản lý, sử

dụng tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước, 05 Thông tư và đang
tiếp tục hoàn thiện, trình ban hành các
văn bản khác theo quy đình. 

Đồng thời, tích cực, nghiêm túc,
quyết liệt trong việc thực hiện các
nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ giao như: Tăng cường công
tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây
dựng, vận hành khai thác công trình
thủy điện trên địa bàn các tỉnh miền
trung Tây Nguyên theo chỉ đạo của
Thủ tướng tại Công điện số 391/CĐ-
TTg; Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy
trình vận hành liên hồ chứa trên các

lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Sê
San; Xây dựng Đề án điều tra, đánh
giá việc khai thác sử dụng nước dưới
đất tác động đến sụt, lún bề mặt đất
khu vực thành phố Hà Nội, thành phố
Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu
Long; Triển khai xây dựng lập nhiệm
vụ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực
sông Hồng- Thái Bình; Xây dựng Đề án
thành lập các Ủy ban Lưu vực sông;
Triển khai việc thu tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước….

Sau khi 11 quy trình vận hành liên
hồ chứa trên các lưu vực sông được
ban hành, Cục đã đặt trọng tâm của

PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ TNN CHÂU TRẦN VĨNH: 

Cần tạo hành lang pháp lý phù
hợp với quản lý tài nguyên nước

Trong những năm qua, hệ thống văn bản pháp luật về tài nguyên nước đã được Bộ Tài
nguyên và Môi trường tập trung xây dựng, từng bước hoàn thiện, tạo lập hành lang pháp
lý cơ bản cho công tác quản lý tài nguyên nước từ trung ương đến địa phương. Để bảo
đảm tính đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên nước trong tình hình mới, ngày 21
tháng 6 năm 2012 Quốc Hội đã thông qua Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13. Phóng
viên đã có cuộc trao đổi với Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh
để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Phó Cục trưởng Cục QLTNN Châu Trần Vĩnh
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năm 2016, 2017 là giám sát việc tuân
thủ quy trình vận hành của các hồ
chứa nhằm điều tiết nước hồ chứa
đảm bảo cắt, giảm lũ cho hạ du trong
mùa lũ và đảm bảo cấp nước, duy trì
dòng chảy tối thiểu phía hạ du trong
mùa cạn và đảm bảo an toàn công
trình. Đồng thời, chuẩn bị triển khai
công tác vận hành điều tiết nước và
duy trì dòng chảy tối thiểu tại một số
hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu
vực sông Đồng Nai, Sê San, Srepok.
Trong thời gian qua, Cục đã kiểm tra
đột xuất việc chấp hành các quy định
của pháp luật về tài nguyên nước
trong quản lý, vận hành đối với các
công trình hồ chứa Krông Búk Hạ,
Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp.

Để bảo đảm quản lý, khai thác sử
dụng và bảo vệ tài nguyên nước
theo phương thức tổng hợp, toàn
diện và hiệu quả cao nhằm bảo
đảm an ninh nguồn nước quốc gia,
Cục Quản lý tài nguyên nước cần
có những định hướng cụ thể gì,
thưa ông?

Phó Cục trưởng Châu Trần
Vĩnh: Trước hết phải tiếp tục nghiên
cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống
chính sách, pháp luật và cơ chế quản
lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước
phù hợp với yêu cầu và bối cảnh mới.
Đi đôi với đó là công tác kiểm tra,
giám sát việc thực thi để bảo đảm các
cơ chế, chính sách về bảo vệ tài
nguyên nước, sử dụng nước tổng hợp,
tiết kiệm, hiệu quả được triển khai
trên thực tế, nhất là các cơ chế mới
như thiết lập, quản lý hành lang bảo
vệ nguồn nước, thu tiền cấp quyền
khai thác tài nguyên nước, thu hồi
nguồn lợi do vi phạm pháp luật của tổ
chức, cá nhân trong khai thác tài
nguyên nước... như pháp luật đã quy
định. Hơn nữa, cần đẩy mạnh hoạt
động hợp tác về quản lý nguồn nước
xuyên biên giới; Tăng cường trao đổi
thông tin, chia sẻ dữ liệu về nguồn
nước đối với các quốc gia có chung
nguồn nước, nghiên cứu đề xuất cơ
chế chia sẻ nguồn nước liên quốc gia
phù hợp với Công ước về Luật sử
dụng các nguồn nước liên quốc gia

cho mục đích phi giao thông thủy và
thông lệ quốc tế. Đồng thời, tiếp tục
kiên trì hợp tác, đấu tranh bằng các
hình thức đa dạng, phù hợp, trên
nhiều diễn đàn nhằm bảo đảm khai
thác sử dụng công bằng hợp lý nguồn
nước chung của 6 quốc gia trên lưu
vực sông Mê Công và bảo đảm sử
dụng nước ở bất kỳ một quốc gia nào
cũng không được gây hại đáng kể cho
các quốc gia khác theo Công ước về
Luật sử dụng các nguồn nước liên
quốc gia cho mục đích phi giao thông
thủy và thông lệ quốc tế.

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu
quả công tác quản lý tài nguyên
nước trong thời gian tới, theo ông
cần hoàn thiện cơ chế, chính
sách quản lý tài nguyên nước
như thế nào?

Phó Cục trưởng Châu Trần Vĩnh:
Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả
công tác quản lý TNN, trong thời gian
tới, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện
chính sách, pháp luật về TNN, nhiệm
vụ trọng tâm, chủ yếu của công tác
quản lý TNN là tập trung triển khai
thực hiện các cơ chế, chính sách quản
lý đã được thể chế hóa trong Luật TNN
2012 và các văn bản đã được ban
hành trong thời gian qua. Cụ thể,
trước mắt cần 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.

Tiếp đó là rà soát, tổng kết, đánh
giá tình hình vận hành các hồ chứa, trên
cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung, hoàn
thiện các quản trị vận hành liên hồ chứa
nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp vận
hành điều tiết nước đáp ứng yêu cầu về
phòng, chống, giảm lũ, cấp nước mùa

cạn và phát điện của các hồ chứa.
Mặt khác, chỉ đạo, đôn đốc, hướng

dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy
định của pháp luật về TNN, 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. 

Hơn nữa, tập trung xây dựng quy
hoạch TNN; Xây dựng quy hoạch tổng
thể điều tra cơ bản TNN; đẩy mạnh
công tác điều tra tìm kiếm nguồn nước
dưới đất 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. 

Ngoài ra, 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. 

Đồng thời, tăng cường nguồn lực
cho công tác quản lý TNN để đáp ứng
yêu cầu quản lý trong tình hình mới,
trọng tâm là nguồn lực để triển khai
thực hiện, bao gồm cả kinh phí, tổ chức
bộ máy và năng lực thực thi. Thành lập
và sớm đưa vào hoạt động các Ủy ban
Lưu vực sông để tăng cường cơ chế
điều phối, giám sát, phối hợp thực hiện,
giải quyết các vấn đề liên vùng, liên
ngành, liên địa phương trong khuôn
khổ lưu vực sông, bảo đảm tính thống
nhất trong quản lý, khai thác, sử dụng
và bảo vệ TNN trên lưu vực sông.
Tuyên truyền phổ biến rộng rãi, hướng
dẫn người dân thực hiện các biện pháp
sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Xin trân trọng cảm ơn ông!�
Nguồn: DWRM
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Nghiên cứu xây dựng các kịch bản
phục vụ công tác vận hành các hồ chứa
theo quy trình liên hồ trên lưu vực
sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa lũ

L
à một trong số các lưu vực có
tiềm năng thủy điện rất lớn ở
nước ta, hiện nay, trên lưu vực
sông Vu Gia - Thu Bồn đã và

đang hình thành các hệ thống thủy
điện bậc thang rất phức tạp trên các
nhánh sông cấp I và cấp II. Một số
công trình hồ chứa thủy điện lớn đã
hoàn thiện và đi vào vận hành, điển
hình như hồ A Vương, Đăk Mi 4, Sông
Tranh 2, Sông Bung 4,…. Nhằm mục
đích cắt, giảm lũ cho hạ du, từ năm
2010 đến nay Thủ tướng Chính phủ đã
hai lần ban Quy trình vận hành liên hồ
chứa mùa lũ trên lưu vực sông Vu Gia
- Thu Bồn đối với 03 hồ A Vương, Đăk
Mi 4 và sông Tranh 2, trong đó lần thứ
nhất được ban hành vào tháng
10/2010, sau đó qua thực tế vận hành
quy trình đã được điều chỉnh, sửa đổi
lần 2 cho phù hợp hơn và được ban
hành ngày 16/6/2014 tại Quyết định
số 909/QĐ-TTg về việc ban hành Quy
trình vận hành liên hồ chứa trên lưu
vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa
lũ hàng năm. 

VẬN HÀNH HỒ THEO QUY TRÌNH
VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA TRÊN

LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN

Theo các chuyên gia về tài nguyên
nước, khi  thiết kế các công trình thủy
điện  trên sông Vu Gia - Thu Bồn đều
có quy trình vận hành riêng chủ yếu là
cho nhiệm vụ phát điện, song việc
phối hợp vận hành các hồ chứa bậc
thang phục vụ đa mục tiêu vẫn chưa
được xem xét chi tiết. Tác động của
việc xây dựng và vận hành độc lập các
hồ chứa thủy điện sẽ khiến cho chế độ
dòng chảy trong lưu vực đã bị thay đổi
so với tự nhiên. Trong khi đó, hệ thống
sông Vu Gia – Thu Bồn có đặc điểm
chiều dài sông ngắn và lòng sông dốc,
phần thươEng nguồn lòng sông heEp, bờ
sông dốc đứng, có nhiều ghềnh thác
với đôE uốn khúc tư ̀1÷ 2 lần, phần giáp
ranh giữa trung lưu và haE lưu lòng
sông tương đối rôEng và nông có nhiều
côǹ bãi giữa dòng, về phía haE lưu sông
thường thay đôFi, bờ sông thấp, dòng
chaFy cuFa hai sông Vu Gia và Thu Bồn
đươEc trao đôFi với nhau qua hai nhánh
sông QuaFng Huế và Vĩnh ĐiêEn sau đó
đôF ra biêFn qua hai cưFa Sông Hàn và
CưFa ĐaEi. 

Do đăEc điêFm cuFa lưu vưEc nên về

mùa lũ dòng chaFy ơF thươEng nguồn có
tốc đôE lớn, lũ tâEp trung nhanh đôF
xuống đồng bằng, vùng đồng bằng
sông có đôE dốc bé, lòng nông, bờ sông
thăFng, các cưFa sông thường biE bồi và
thắt heEp dẫn đến khaF năng thoát lũ
keḿ, đaEi bôE phâEn dòng chaFy lũ khi gần
đến Ái Nghĩa và Giao ThuFy đã chaFy
tràn bờ và gây ngâEp úng cho toàn bôE
haE lưu sông. Vì vậy, nếu hệ thống hồ
chứa trên lưu vực không có sự phối
hợp vận hành thì không những ảnh
hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ phát
điện của hồ mà còn tác động đến khả
năng chống lũ, cấp nước, duy trì môi
trường phía hạ du lưu vực sông và gây
xói lở dòng sông. 

Quy trình vận hành liên hồ chứa
trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
trong mùa lũ hiện nay với ưu tiên cao
nhất cho việc bảo vệ hạ du đã lấy mực
nước tại các điểm kiểm soát làm dấu
hiệu để vận hành các hồ phía thượng
nguồn. Thẩm quyền quyết định ra lệnh
vận hành hồ trong mùa lũ được giao
cho Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh
Quảng Nam chủ động ra lệnh vận
hành trong trường hợp xuất hiện các

TH.S D��NG TH� THÚY, TH.S GIANG THANH BÌNH, TH.S TR��NG TÙNG HOA
Cục Quản lý tài nguyên nước

Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là một trong chín lưu vực sông lớn ở nước ta nằm ở khu vực
Trung Trung Bộ, với diện tích toàn lưu vực là 10.035 km2, lưu vực bao trùm hầu hết lãnh thổ
thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, trong đó chỉ có khoảng 500km2 ở thượng nguồn sông
Cái nằm ở tỉnh Kon Tum. Đây là lưu vực có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế khu
vực miền Trung nói riêng và nước ta nói chung. Vu Gia - Thu Bồn cũng là một trong số các lưu
vực có tiềm năng thủy điện rất lớn ở nước ta. Tuy nhiên, khi được quy hoạch và thiết kế xây
dựng các hồ chứa mới chỉ chú trọng đến vấn đề đạt hiệu quả năng lượng cao mà chưa xem
xét đến vấn đề phòng lũ cho hạ du. Bài báo này tập trung làm rõ sự cần thiết và ý nghĩa của
việc nghiên cứu xây dựng các kịch bản phục vụ công tác vận hành các hồ chứa trên lưu vực
sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa lũ hàng năm.
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hình thế thời tiết có khả năng gây mưa
lũ ảnh hưởng trực tiếp đến các địa
phương trên lưu vực sông Vu Gia - Thu
Bồn. Theo đó, Trưởng Ban chỉ huy
phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn tỉnh sẽ quyết định việc vận
hành hệ các hồ giảm lũ cho hạ du theo
3 giai đoạn gồm: 

(i) Hạ mực nước hồ để đón lũ
trong trường hợp mực nước tại các
trạm thủy văn Ái Nghĩa và Câu Lâu
đang dưới báo động II trong khi mực
nước hồ đang trên mực nước đón lũ
hoặc vận hành điều tiết để duy trì mực
nước hồ hiện tại trong trường hợp mực
nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa và
Câu Lâu đang trên báo động II; 

(ii) Giảm lũ cho hạ du khi mực
nước Trạm thủy văn Ái nghĩa vượt
8,5m và mực nước Trạm thủy văn Câu
Lâu vượt 3,5m; 

(iii) Đưa mực nước hồ về mực
nước cao nhất trước lũ khi mực nước
trạm thủy văn Ái nghĩa và Câu Lâu
xuống dưới báo động I. 

Việc nghiên cứu xây dựng các kịch
bản phục vụ công tác vận hành các hồ
chứa theo quy trình liên hồ trên lưu
vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa
lũ giúp người ra quyết định điều hành
hệ thống hồ chứa theo quy trình vận
hành liên hồ chứa được dễ dàng,
thuận lợi và hiệu quả hơn nhằm đối
phó với tình hình diễn biến mưa lũ
phức tạp trên lưu vực.

XÁC ĐỊNH CÁC KỊCH BẢN GÂY
MƯA LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU
GIA - THU BỒN

Về tiếp cận với cấu trúc hệ thống
sông Vu Gia - Thu Bồn: Sông Vu Gia
(nhánh phải, nhánh chính hay sông
Cái) bắt nguồn từ huyện ĐakGlei (tỉnh
Kon Tum) vừa chịu ảnh hưởng gió
“phơn” từ Lào sang, lượng mưa không
lớn, vừa chịu ảnh hưởng tâm mưa Trà
My nên có lượng mưa tăng đáng kể.
Các nhánh trái trực tiếp chịu ảnh
hưởng của hiệu ứng “phơn” từ Lào
sang, lượng mưa không lớn. Đồng
thời, chịu ảnh hưởng của gió hướng
Đông Bắc, song bị chặn bởi dãy núi
Bạch Mã. Lưu vực sông Vu Gia đều
chịu ảnh hưởng bởi đường đi của bão

và các tổ hợp hình thế thời tiết khác
theo hướng Đông Tây.

Sông Thu Bồn với nguồn chính là
sông Tranh, bắt nguồn từ huyện
Konplong, nơi có mưa lớn của tỉnh Kon
Tum, lại chảy qua tâm mưa cực lớn
thuộc hai huyện Bắc và Nam Trà My
với Xo = 3000÷4000 mm nên có
nguồn nước dồi dào, mưa và lũ rất lớn.
Lưu vực sông Thu Bồn vừa chịu ảnh
hưởng của hướng gió Tây Nam và
hướng Đông Bắc, vừa chịu chi phối bởi
hướng đường đi của bão và các tổ hợp
hình thế thời tiết khác theo hướng
Đông Tây và Đông Bắc – Tây Nam.

Sông Vĩnh Diện không phải là phân
lưu tự nhiên mà là kênh đào nối với
sông Thu Bồn; còn sông Trường Giang
là dấu tích của một đầm phá cũ. Khi
gặp bão đổ bộ vào hoặc bão kết hợp
với các hình thế thời tiết khác ở vùng
đồng bằng ven biển thì gây ra ngập lụt
lớn trước khi lũ ở thượng nguồn đổ về.

Về tiếp cận với các hình thế thời
tiết gây mưa lũ lớn trên các sông: Lũ
trên sông Vu Gia - Thu Bồn xảy ra
không đồng kỳ và không đồng thời do
tổ hợp ba hình thế thời tiết theo ba
hướng di chuyển khối lượng ẩm gây
mưa lũ lớn khác nhau, cụ thể:

Một là, khi hướng di chuyển Đông
Bắc mạnh kết hợp với hướng Đông
Nam thì thường gây mưa lũ sớm và lớn
trên sông Vu Gia, lũ xuất hiện không
đồng thời và không đồng kỳ xảy ra
trên sông Thu Bồn;

Hai là, khi hướng di chuyển Tây
Nam mạnh kết hợp với hướng Đông
Bắc mạnh thì thường gây mưa lũ sớm
và lớn trên sông Thu Bồn, lũ xuất hiện
không đồng thời và không đồng kỳ xảy
ra trên sông Vu Gia;

Ba là, khi hướng di chuyển Đông
Tây mạnh kết hợp với các tổ hợp hình
thế thời tiết khác thì thường gây mưa
lũ lớn ở đồng bằng ven biển trước, gây
nên ngập úng lớn ở hạ du và lũ trên
hai sông có khả năng xuất hiện đồng
kỳ và đồng thời giữa hai sông.

Từ những căn cứ khoa học và thực
tiễn trên đây sẽ hình thành 3 kịch bản
khác nhau trong vận hành liên hồ chứa
mùa lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn:

Kịch bản 1: Khi mưa lũ trên sông
Vu Gia xuất hiện sớm và lớn;

Kịch bản 2: Khi mưa lũ trên sông
Thu Bồn xuất hiện sớm và lớn;

Kịch bản 3: Khi mưa lũ lớn xảy ra
ở đồng bằng ven biển trước.

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN VẬN
HÀNH HỒ THEO QUY TRÌNH VẬN
HÀNH LIÊN HỒ CHỨA TRÊN LƯU
VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN

Tương ứng với mỗi một kịch bản
mưa lũ cụ thể, nhóm nghiên cứu đã
xây dựng các phương án phối hợp vận
hành hồ theo quy trình liên hồ chứa đã
được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ví dụ, qua phân tích các nguyên
nhân gây mưa lũ và đặc điểm hình
thành trận lũ tháng 11 năm 1999 đã
xảy ra trong thực tế trên lưu vực sông
Vu Gia - Thu Bồn, xác định được trận
lũ này thuộc kịch bản mưa lũ lớn xảy
ra ở đồng bằng ven biển trước. Nhóm
nghiên cứu đã áp dụng mô hình điều
tiết hồ chứa HEC-RESSIM để xây dựng
các phương án phối hợp vận hành hồ
cắt giảm lũ cho hạ du theo các dấu
hiệu mực nước tại điểm kiểm soát quy
định trong quy trình liên hồ. Sau đó
diễn toán dòng chảy sau điều tiết của
các hồ xuống hạ du bằng mô hình thủy
lực MIKE 11 để phân tích, đánh giá
hiệu quả giảm lũ tương ứng với từng
phương án vận hành hồ của từng kịch
bản, từ đó nhóm nghiên cứu đã đề
xuất được phương án phối hợp vận
hành hợp lý nhất và đạt hiệu quả tối
ưu nhất.

Kết quả nghiên cứu xây dựng các
kịch bản phục vụ công tác vận hành
các hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia
- Thu Bồn cũng đã đáp ứng được các
mục tiêu đề ra, phân tích được diễn
biến của các trận mưa lũ đã xảy ra
trong thực tế, từ đó xây dựng các kịch
bản mưa lũ lớn và đưa ra phương án
phối hợp vận hành hồ cụ thể tương
ứng với mỗi kịch bản. Tuy nhiên, khi
ứng dụng vào thực tế để có thể hỗ trợ
người ra quyết định điều hành hệ
thống hồ theo quy trình liên hồ được
dễ dàng và hiệu quả hơn còn đòi hỏi
công tác dự báo phải nâng cao được
chất lượng và độ chính xác.�
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P
hát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho
biết, trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Việt
Nam là một trong những quốc gia có nền kinh tế
phát triển nhanh. Việt Nam cũng là một trong

những quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu
và các tác động do biến đổi khí hậu mang lại như hạn hán,
nước biển dâng và xâm nhập mặn.

“Để giải quyết các thách thức nêu trên và để chuyển
đổi mô hình phát triển kinh tế theo hướng bền vững hơn,
Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính
sách quan trọng, tiêu biểu là Chiến lược về bảo vệ môi
trường; Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng
trưởng xanh; Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện
Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); Chiến lược và kế
hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu; Chiến lược
về phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó, Việt Nam sẽ
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn kết chặt chẽ với bảo
vệ môi trường và phát triển bền vững, với phương châm
không gây tổn hại môi trường vì lợi nhuận trước mắt. Bảo
vệ môi trường phải được xem xét trong toàn bộ quá trình
phát triển” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ.

Với ý nghĩa và mục tiêu thiết thực và sự quyết tâm của
các nước tham gia tại Hội nghị Cấp cao Châu Á Thái Bình

Dương về Môi trường lần này, thay mặt Chính phủ Việt Nam,
Bộ trưởng Trần Hồng Hà tin tưởng rằng các quốc gia khu vực
Châu Á - Thái Bình Dương có thể cùng nhau để đạt được sự
phát triển bền vững khu vực. “Chúng ta có thể đạt được
thông qua việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về Phát
triển bền vững đã được Liên hợp quốc thông qua và Thỏa
thuận Paris về biến đổi khí hậu. Những văn kiện này là nền
tảng quan trọng để chúng ta có thể hình thành một kỷ
nguyên mới của sự phát triển bền vững hơn nữa dựa trên
mô hình phá triển kinh tế phát thải các-bon thấp và tăng
trưởng xanh thay cho mô hình phát triển kinh tế truyền thống
dựa nhiều vào tài nguyên thiên nhiên, lao động giá rẻ và đã
không còn phù hợp” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh, chúng ta có
thể đạt được thông qua việc tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa
các quốc gia trong và ngoài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
để xác định được những mục tiêu và hành động mà mỗi nước
thành viên đã cam kết đối với các sáng kiến khu vực như lô
trình khu vực để thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát
triển bền vững, Sáng kiến “Green Bridge” Astana; Chương trình
hợp tác khu vực Châu Âu-Châu Á-Thái Bình Dương về thực
hiện “Tăng trưởng xanh” và Sáng kiến Seoul về Mạng lưới tăng
trưởng xanh." - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.�

Nguồn: Monre

Hội nghị Cấp cao Châu Á Thái Bình Dương
về Môi trường là tiền đề cho sự Phát triển
bền vững và Tăng trưởng xanh

Hội nghị Thượng đỉnh về Môi trường Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất đã diễn ra tại Bangkok
từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 năm 2017, do Uỷ ban Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á - Thái Bình
Dương (ESCAP) và Môi trường Liên hợp quốc tổ chức, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay
mặt Chính phủ nước Việt Nam dự và phát biểu tại hội nghị.
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Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị Cấp cao Châu Á TBD
về Môi trường.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tham dự hội nghị Cấp cao
Châu Á Thái Bình Dương về Môi trường.
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Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN
về môi trường năm 2017, Hội
nghị Bộ trưởng Môi trường
ASEAN lần thứ 14 (AMME 14),
Hội nghị Bộ trưởng Môi trường
ASEAN +3 lần thứ 15 và Lễ kỷ
niệm ngày môi trường ASEAN đã
diễn ra từ ngày 11 đến
13/9/2017 tại Trung tâm Hội nghị
Quốc gia, Brunei Darussalam.

Đây là các Hội nghị cấp Bộ trưởng
quan trọng bậc nhất trong cơ chế hợp
tác ASEAN về môi trường được tổ chức
định kỳ 02 năm/ lần.

Nhằm điều phối một cách có hiệu quả
hơn nữa các hoạt động hợp tác về môi
trường trong khu vực và phù hợp với Tầm
nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, các Bộ
trưởng đã thông qua Điều khoản tham
chiếu đối với Tổ chức các quan chức cấp
cao về môi trường ASEAN (ASOEN) và các
Nhóm công tác của ASOEN. Các Bộ

trưởng cũng đã cho ý kiến để thông qua
Kế hoạch Chiến lược ASEAN về môi trường
(ASPEN) giai đoạn 2016 – 2025.

Theo sự phân công của Thủ tướng
Chính phủ, Đoàn công tác Bộ Tài
nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Võ
Tuấn Nhân làm Trưởng đoàn đã tham
dự và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng
cho Hội nghị. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân
đã có bài phát biểu tại Hội nghị AMME
14, nêu bật chủ trương của Chính phủ
Việt Nam trong việc coi trọng công tác
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến
đổi khí hậu trong quá trình phát triển
kinh tế - xã hội. Theo đó, các chính sách
quan trọng về bảo vệ môi trường nhằm
thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển
bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu
đã được ban hành và triển khai thực
hiện. Việt Nam đề xuất với Hội nghị các
nội dung được tóm tắt như sau:

Thứ nhất, các hoạt động cụ thể
nhằm thúc đẩy Kế hoạch Tổng thể và
Tầm nhìn Cộng đồng 2025 của ASEAN

phải được các nước thành viên ASEAN
tiếp tục xác định trong bối cảnh chung
của cả Cộng đồng, trong đó có tính
đến các Mục tiêu phát triển bền vững
và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí
hậu đã được thông qua và có hiệu lực
nhằm tăng cường hơn nữa các hành
động của Cộng đồng ASEAN.

Thứ hai, ASEAN cần nỗ lực hơn
nữa để giải quyết các vấn đề cấp bách
bao gồm, ô nhiễm nước, đất và không
khí xuyên biên giới với các đề xuất dự
án vùng nhằm đảm bảo mang lại phúc
lợi xã hội tốt hơn và môi trường sống
an toàn hơn cũng như bảo tồn được
các di sản sinh học phong phú của
Cộng đồng cho các thế hệ người dân
ASEAN của hôm nay và trong tương lai.

Các Bộ trưởng nhất trí sẽ tái họp mặt
tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN
lần thứ 15 và Hội nghị Bộ trưởng Môi
trường ASEAN+3 lần thứ 16 tại
Campuchia vào năm 2019.�

Nguồn: Monre

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14
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Sáng ngày 12/9, Thứ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường
Nguyễn Linh Ngọc đã có buổi tiếp
xã giao bà Helen Zille, Tỉnh
trưởng Tỉnh Western Cape, Nam
Phi nhân chuyến công tác của bà
tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ
trưởng Nguyễn Linh đánh giá cao kết
quả của các hoạt động hợp tác giữa
Việt Nam và Nam Phi thời gian qua
trong lĩnh vực môi trường và tài
nguyên nước. Từ năm 2010, Chính
phủ hai nước đã ký kết và triển khai
thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác trong
lĩnh vực tài nguyên nước nhằm thúc
đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về
quản lý và quy hoạch lưu vực sông,

quản lý và phân phối tài nguyên nước,
chia sẻ tài nguyên nước trong các con
sông quốc tế, thực hiện thể chế, chính
sách trong quản lý tài nguyên nước;… 

Cảm ơn những đánh giá của Thứ
trưởng, bà Helen Zille mong muốn hai
bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các
lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong
thời gian tới. Vì vậy, nhân chuyến công tác
tại Việt Nam, bà muốn trao đổi về một số
vấn đề mà hai bên cùng quan tâm như
biến đổi khí hậu, năng lượng xanh và sử
dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Bà Helen Zille cũng cho biết, tỉnh
Western Cape là một tỉnh ven biển nằm
ở phía Tây Nam của Nam Phi. Tỉnh
Western Cape cũng đang chịu nhiều tác
động của biến đổi khí hậu như hạn hán,
xâm nhập mặn giống các tỉnh phía Nam
của Việt Nam. Vì vậy, bà Helen Zille

mong muốn hai bên có thể chia sẻ, học
hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về các biện
pháp giảm thiểu tác động của biến đổi
khí hậu. Bà cũng giới thiệu một số công
nghệ sử dụng nước hiệu quả, sản xuất
năng lượng sạch, công nghệ trong nông
nghiệp… và mong muốn được chia sẻ
trao đổi kinh nghiệm với phía Việt Nam.

Đồng tình với bà Helen Zille về vấn
đề biến đổi khí hậu, Thứ trưởng
Nguyễn Linh Ngọc chia sẻ về các thách
thức về tài nguyên nước mà Việt Nam
đang gặp phải và các giải pháp đang
thực hiện để ứng phó với các thách
thức về tài nguyên nước nói riêng và
biến đổi khí hậu nói chung. Thứ trưởng
cũng bày tỏ mong muốn được trao
đổi, chia sẻ kinh nghiệm với tỉnh
Western Cape về những vấn đề này.�

Nguồn: MONRE

BỘ TN&MT- TỈNH WESTERN CAPE (NAM PHI):

Mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tài
nguyên và môi trường
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Mới đây, Tập đoàn Nestlé và tổ chức Ashoka
(mạng lưới hàng đầu thế giới kết nối các doanh
nghiệp xã hội trong việc tìm kiếm những sáng kiến
đổi mới trên phạm vi toàn cầu) đã công bố giải
thưởng Tạo Giá Trị Chung (CSV) 2018. Giải thưởng
dành cho các doanh nghiệp xã hội và các doanh
nghiệp thương mại trên toàn cầu.  Các đơn vị nộp
hồ sơ tham gia  ứng cử  sẽ có cơ hội nhận được
giải thưởng trị giá 500,000 Franc Thụy Sỹ nhằm
phát triển kinh doanh, cùng cơ hội được  trình bày
tại Diễn Đàn Nước Thế Giới tổ chức tại Brazil vào
tháng 3 năm 2018, cũng như  trở thành thành viên
chính thức của tổ chức Ashoka danh tiếng.

Giải thưởng Tạo Giá Trị Chung được tổ chức 2 năm một
lần và do Ủy ban Tạo Giá Trị Chung của Tập đoàn Nestlé trao
tặng. Giải thưởng đã góp phần nhân rộng và phát triển những
sáng kiến mang định hướng kinh doanh với mục tiêu tiếp cận
những thách thức đang diễn ra trên toàn cầu trong các lĩnh
vực như Dinh Dưỡng, Nguồn Nước và Phát Triển Nông Thôn,
hỗ trợ cho mục tiêu của Nestlé là Nâng cao chất lượng cuộc
sống và góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơn.

Năm nay, Nestlé hợp tác với Ashoka, mạng lưới hàng đầu
thế giới kết nối các doanh nghiệp xã hội  trong việc tìm kiếm
những sáng kiến đổi mới trên  phạm vi toàn cầu nhằm giải
quyết những thách thức này. “Hợp tác này sẽ thúc đẩy khả
năng đồng sáng tạo giữa các doanh nghiệp xã hội và tạo nên
tác động sâu rộng hơn về mặt xã hội đối với các cộng đồng
và các bên có lợi mà các doanh nghiệp này đang phục vụ”.
Oliver Fruchaud, Giám đốc của Ashoka Thụy sỹ phát biểu.

Từ nay tới hết ngày 31/10/2017, các doanh nghiệp xã
hội, các doanh nghiệp thương mại có các sáng kiến đổi mới
có thể nộp hồ sơ tham gia giải thưởng tại địa chỉ
www.changemakers.com/creatingsharedvalue

hoặc đề cử những nhà cải cách hàng đầu bằng cách gửi
e-mail tới địa chỉ csvprize@ashoka.org. 

Năm sáng kiến xuất sắc nhất sẽ được mời tham dự Diễn
Đàn CSV 2018 tại Brazil. Người chiến thắng giải thưởng sẽ
được lựa chọn và công bố tại diễn đàn này.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Giải Thưởng CSV và
những đơn vị/cá nhân đã đoạt giải trong những năm trước,
truy cập trang web www.nestle.com/csv/what-is-csv/nestleprize
hoặc trên website của Ashoka tại địa chỉ www.ashoka.org.�

Nguồn: DWRM

Giải thưởng tạo giá trị chung năm 2018

Sáng 20/9, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp
với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức lễ trao giải
"Khởi nghiệp sáng tạo ứng phó với biến đổi khí
hậu" cho 21 doanh nghiệp xuất sắc.

Cuộc thi là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Trung
tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu (VCIC)
do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

20 dự án khởi nghiệp được trao giải sáng nay là những
dự án xuất sắc nhất trong tổng số gần 300 ý tưởng khởi
nghiệp. Một số ý tưởng tiêu biểu như ứng dụng Kết nối vạn
vật (IOT) vào thủy canh, giám sát tài nguyên môi trường,
ứng dụng trí tuệ nhân tạo giảm ô nhiễm không khí hầm
đường bộ, chế tạo và thương mại hóa tua-bin gió.

Sau khi được trao giải, các doanh nghiệp sẽ được VCIC và
Ngân hàng Thế giới hỗ trợ và đào tạo trong 5 lĩnh vực chính
gồm: Năng lượng hiệu quả, công nghệ thông tin, năng lượng
tái tạo, nông nghiệp bền vững và quản lý tài nguyên nước,
nhằm biến thách thức của biến đổi khí hậu thành cơ hội kinh
doanh. Các dự án sẽ được hỗ trợ về tài chính, thương mại hóa
sản phẩm, hiệu chuẩn công nghệ để nhân rộng mô hình tại

những vùng nông nghiệp trọng điểm của cả nước, với tiêu chí
thích ứng với điều kiện thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp.

Sau hơn 1 năm, các doanh nghiệp đoạt giải trong cuộc
thi lần thứ nhất 2016 đã gặt hái được nhiều thành công như
doanh thu tăng trưởng 300%, kêu gọi hơn 200.000 USD
vốn đầu tư, khẳng định được thương hiệu tại thị trường
trong nước và vươn tới thị trường quốc tế.�

Nguồn: Vtv.vn

Trao giải khởi nghiệp sáng tạo với biến
đổi khí hậu

Các đơn vị xuất sắc nhận giải.
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Chương trình Quỹ Phát triển bền vững tài nguyên
Nước (FDW) là một chương trình Hợp tác công tư
với mục đích tăng cường chất lượng nước và an
ninh nguồn nước tại các quốc gia đang phát
triển.Vòng thứ hai của chương trình được mở đến
ngày 5/2/2018, hạn chót gửi hồ sơ ngày 8/12/2017.

Chương trình FDW, Cơ quan Doanh nghiệp Hà Lan
(RVO.nl) hỗ trợ các sáng kiến tập thể của các cơ quan chính
phủ, ngành và các tổ chức phi chính phủ về tài nguyên nước.
Các sáng kiến phải tập trung vào các chủ đề chính như sau:
Cải thiện khả năng tiếp cận uống và vệ sinh môi trường (bao
gồm chất thải rắn);Sử dụng nước hiệu quả và bền vững;
Quản lý bảo tồn an toàn và bền vững các lưu vực sông. 

Thể lệ tham gia: 
Trước khi  gửi hồ sơ tham gia, những dự án muốn

xin tài trợ phải gửi nội dung ý tưởng của dự án đến Cơ
quan Doanh nghiệp Hà Lan (RVO.nl). Sau khi nhận được
phản hồi, phía RVO.nl sẽ gửi toàn bộ hồ sơ theo mẫu và
hướng dẫn. 

Trong quá trình thực hiện dự án, tổ chức thực hiện dự
án cần thực hiện các báo cáo tiến độ hàng năm gửi RVO.nl
và nhận tài trợ theo tiến độ.

Những dự án và quỹ FDW16 đã thực hiện:
Trong vòng đầu của quỹ FDG16, đã có 10 dự án được

tài trợ thực hiện ở 10 quốc gia, trong đó có 7 nước Châu Phi
và 3 nước Châu Á. Các dự án chủ yếu thực hiện theo các
chủ đề: 

Một là, cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh
môi trường (bao gồm chất thải rắn): Đã được tài trợ 5 dự
án.

Hai là, sử dụng nước hiệu quả và bền vững tài nguyên
nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp: Đã được tài trợ
1 dự án.

Ba là, quản lý bảo tồn an toàn và bền vững các lưu vực
sông: Đã được tài trợ 4 dự án.

Tổng ngân sách của các dự án là 40.630.070 EUR, bao
gồm trợ cấp của FDW là 22.575.374 EUR và đóng góp của
các đối tác là 18.055.696 EUR (44%). Ngân sách cho vòng
2 này là FDW16 là 20.000.000 EUR.�

Hà Lan: kêu gọi lập dự án đề xuất trong
lĩnh vực tài nguyên nước

Giải thưởng Nước Thế giới Vua Hassan II được ra
đời như một giải thưởng mang ý nghĩa như một
công cụ chính sách uy tín về tài nguyên nước trên
thế giới nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu và
thực hiện các biện pháp cụ thể để thúc đẩy các
hoạt động nghiên cứu về nguyên nhân tại sao
nguồn nước cần được coi là ưu tiên hàng đầu trên
quy mô thế giới.

Sáng kiến này được tài trợ bởi Vương quốc Ma-rốc và
Hội đồng Nước Thế giới. Giải thưởng cũng là hành động tri
ân đến Vua Hassan II bởi những đóng góp của ông về tầm
nhìn chiến lược trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước
hướng tới sự phát triển bền vững, giải quyết vấn đề an ninh
nước tại Vương quốc Ma-rốc

Giải thưởng được trao ba năm một lần vào dịp khai mạc
Diễn đàn Nước Thế giới. Tại Lễ trao giải, một giải thưởng và
một giấy chứng nhận sẽ được trao cho người dành chiến
thắng. Giải thưởng cũng được công nhận và tiến hành phổ

biến trên toàn thế giới với trị giá 100.000 USD.
Nằm trong tổng thể của khuôn khổ "Hợp tác và thống

nhất trong các lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn tài
nguyên nước", Giải thưởng Nước Thế giới Vua Hassan II lần
thứ 6 sẽ trao thưởng cho các ứng cử viên có những đóng
đóng góp theo chủ đề "Hành động hướng tới sự đoàn kết và
hòa nhập đảm bảo an ninh nước và chống biến đổi khí hậu”.

Giải thưởng Nước Thế giới Vua Hassan II được trao lần
đầu tiên tại Kyoto vào năm 2003, Mexico năm 2006, Istanbul
năm 2009, Marseille năm 2012 và Daegu-Gyeongbuk vào
năm 2015. Ban tổ chức cũng cho biết, Giải thưởng lần thứ 6
sẽ được trao tại Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 8, diễn ra ở
Brasilia, Brazil vào ngày 18 Tháng 3 năm 2018.

Các tổ chức, các nhân có thể nộp hồ sơ đề cử Giải
thưởng Nước Thế giới Vua Hassan II  và gửi đến Ban thư ký
giải thưởng trước ngày 30/11/2017.

Mẫu đơn, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử xem tại website:
www.hassan2gwwp.org.�

Nguồn: DWRM (Tổng hợp)

Kêu gọi tham gia Giải thưởng Nước Thế
giới Vua Hassan II lần thứ 6

Tham khảo thông tin của các dự án FDW trên trang chính thức của chương trình: 
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/fdw-sustainable-water-fund/publications/official-notices
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Biến đổi khí hậu đã làm tổn hại đến sức
khoẻ của hàng triệu người trên toàn cầu
Nghiên cứu từ 24 tổ chức toàn
cầu đăng trên Tạp chí Y khoa
Lancet đã chỉ ra tình trạng khẩn
cấp về sức khỏe cộng đồng do
biến đổi khí hậu.

N
ghiên cứu mới cho thấy biến
đổi khí hậu đã trở thành một
vấn đề sức khỏe cộng đồng
nổi cộm và là một cảnh báo y

tế toàn cầu. Kết quả của nghiên cứu này,
được liệt kê trên Tạp chí Y khoa Lancet,
đã chỉ ra những cách thức mà biến đổi
khí hậu hiện đang tác động đến sức
khỏe con người trên khắp hành tinh.   

Các bác sỹ, các nhà nghiên cứu và
các chuyên gia chính sách từ 24 tổ
chức đối tác toàn cầu đã phối hợp
nghiên cứu và cho ra đời báo cáo. Các
thành viên của nghiên cứu Đếm ngược
Lancet: Theo dõi tiến bộ về y tế và biến
đổi khí hậu bao gồm Ngân hàng Thế
giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Đại
học London, Đại học Thanh Hoa và các
tổ chức khác. Các tác động sức khoẻ
hiện tại liên quan đến biến đổi khí hậu
được liệt kê trong báo cáo bao gồm:

Năng suất lao động của người lao
động nông nghiệp trên toàn cầu suy
giảm trung bình 5.3% kể từ năm 2000
do nhiệt độ tăng lên. Năm 2016, hiện
tượng này khiến 920.000 người trên toàn
thế giới mất khả năng lao động, trong đó
riêng ở Ấn Độ có 418.000 người.

Từ năm 2000 đến năm 2016, hàng
năm có thêm khoảng 125 triệu người
bị tác động của các đợt sóng nhiệt trên
toàn cầu, trong đó năm 2015 đạt con
số kỷ lục là 175 triệu người. Thông tin
này cùng với những kết quả nghiên
cứu hiện tại của Lancet cho thấy có
thể có thêm gần 1 tỷ người bị ảnh
hưởng của sóng nhiệt mỗi năm trong
giai đoạn từ nay đến 2050.

Suy dinh dưỡng được xác định là
tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu
đến sức khỏe con người trong thế kỷ
21. Tác động liên quan đến biến đổi khí

hậu đối với sản xuất nông nghiệp được
đề cập trong báo cáo bao gồm sản
lượng lúa mỳ toàn cầu giảm 6% và sản
lượng lúa giảm 10% tương ứng với mỗi
1° C nhiệt độ toàn cầu tăng thêm.

Hơn 803.000 trường hợp tử vong
sớm và có thể tránh được ở 21 quốc
gia châu Á mỗi năm xảy ra do ô nhiễm
không khí từ các nhà máy điện than,
từ giao thông và sử dụng các dạng
nhiên liệu hóa thạch trong nhà.

Tính từ năm 1990 đến nay, chỉ hai
chủng virut sốt xuất huyết đã tăng lần
lượt 3% và 5,9% về khả năng lây
truyền do các xu hướng về khí hậu.
Với 50 đến 100 triệu ca sốt xuất huyết
ước tính xảy ra mỗi năm, tình hình lan
truyền của loại bệnh có tốc độ phát
triển nhanh nhất thế giới này sẽ diễn
ra trầm trọng hơn.

Các tác giả khẳng định, rõ rằng
phản ứng cần thiết đối với biến đổi khí
hậu sẽ tạo cơ hội để đạt được những
thành tựu đáng kể trong lĩnh vực sức
khỏe cộng đồng. Những lợi ích và cơ
hội tiềm năng diễn ra đan xen với
nhau, bao gồm làm sạch không khí
của các thành phố bị ô nhiễm, cung
cấp nhiều chế độ dinh dưỡng bổ sung,
bảo đảm năng lượng, an ninh lương
thực và thực phẩm, giảm nghèo và bất
bình đẳng về xã hội và kinh tế.

Tiến sĩ Anthony Costello, Đồng Chủ
tịch của Lancet Countdown và là một

giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới,
giải thích: "Biến đổi khí hậu đang ở
đây, nó đang xảy ra và là vấn đề sức
khoẻ của hàng triệu người trên toàn
thế giới. Triển vọng đầy thách thức,
nhưng chúng ta vẫn có cơ hội để
chuyển hóa vấn đề y tế cấp thiết này
thành tiến bộ quan trọng nhất cho sức
khoẻ cộng đồng trong thế kỷ này. Khi
chúng ta bắt đầu đi đúng hướng,
chúng ta vẫn cần phải thấy được sự
thay đổi quan trọng từ các chính phủ
trong nỗ lực giải quyết cả nguyên nhân
và tác động của biến đổi khí hậu.”

Sáng kiến này được xây dựng dựa
trên công trình của Uỷ ban Lancet về Y
tế và Biến đổi Khí hậu năm 2015. Công
trình đó kết luận rằng biến đổi khí hậu
do con người gây ra đã phá hoại
những thành tựu về y tế công cộng mà
nhân loại đã đạt được trong vòng 50
năm qua. Nghiên cứu hôm nay cho
thấy điều này ngày càng trở nên rõ
ràng đồng thời cho thấy những thách
thức đặt ra  lớn hơn dự đoán. Các phát
hiện cũng chỉ ra rằng biến đổi khí hậu
hiện đang ảnh hưởng đến sức khoẻ
của toàn bộ dân số. Những tác động
này được cảm nhận một cách không
giống nhau giữa các cộng đồng ít chịu
trách nhiệm về biến đổi khí hậu nhất
và những người dễ bị tổn thương nhất
trong xã hội.�

Nguồn: mdi.org.vn
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Thế giới hướng đến sử dụng năng lượng
tái tạo 100% vào năm 2050

Một số lượng lớn các nước trên thế giới dự định sẽ
thay thế toàn bộ nguồn năng lượng tái tạo cho
quốc gia của họ vào những năm 2050. 

Đ
ây thực sự là một lộ trình mới đầy tham vọng vào
năm 2050 để tính toán việc chuyển sang một
tương lai không phát thải khí thải độc hại và sẽ
có thể cắt giảm hàng tỷ tỷ đô la chi tiêu cho các

vấn đề về sức khoẻ cũng như khí hậu, giúp cứu vãn hành
tinh khỏi sự nóng lên toàn cầu. 

Một nhóm nghiên cứu gồm gần 30 nhà khoa học đã ước
tính dựa trên đánh giá khả năng của 139 quốc gia để
chuyển sang sử dụng năng lượng gió, nước và năng lượng
mặt trời 100% trong vòng ba thập kỉ tới.

Hiện tại, cần một cuộc cải cách sâu rộng về cơ sở hạ tầng
năng lượng thực tế để đạt được những thảo thuận của Hiệp
định Khí hậu Paris của Liên hợp quốc (COP21), các nhà khoa
học cho biết có những lý do thuyết phục để những thỏa thuận
của hiệp ước cần được tiến hành sớm hơn, càng sớm càng tốt.  

Nghiên cứu của ông Mark Delucchi từ Đại học California,
Berkeley (Mỹ) cho biết: "Những phát hiện của chúng tôi đưa
ra đã đưa ra những lợi ích trong việc đẩy mạnh quá trình
chuyển đổi sản xuất năng lượng từ nguồn năng lượng như
gió, nước và năng lượng mặt trời - nguồn năng lượng sẵn
có ở bất cứ đâu trên thế giới”. 

Khi thực hiện được các mục tiêu này không những sẽ
tạo ra nhiều công ăn việc làm trong lĩnh vực năng lượng tái
tạo, tăng khoảng 24 triệu lao động với chất lượng lao động
an toàn, không phát thải khí độc hại ảnh hưởng đến người
lao động và ô nhiễm bầu khí quyển. Đồng thời, thực hiện
mục tiêu này cũng sẽ làm cho chúng ta khỏe mạnh sớm
hơn, giảm thiểu ô nhiễm do nhiên liệu hoá thạch.

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra những thông số dự báo,
khi tình trạng ô nhiễm không khí được giảm, điều đó có
nghĩa sẽ giảm khoảng 4,6 triệu người tử vong sớm do các
bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí. 

Nhưng vấn đề cốt lõi về lâu dài chính là việc giữ và giảm
nhiệt độ toàn cầu xuống dưới 2 độ C trước cuối thế kỳ này.
Nói một cách quyết liệt hơn, ít nhất con người cần duy trì
mức nhiệt độ thấp hơn 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp
để bảo vệ sự sống cho nhân loại trong tương lai.

Một nghiên cứu liên quan khác được giới thiệu lần đầu
tiên vào năm 2015 tại COP 21. Thời điểm đó, nghiên cứu lấy
cơ sở dựa vào lộ trình tiến tới năng lượng tái tạo trên 50
bang ở Mỹ tính tới năm 2050.

Cả hai nghiên cứu này đều do ông Mark Z. Jacobson
khởi xướng. Ông cũng là nhà đồng sáng lập của Dự án Giải
pháp Hoa Kỳ- một dự án phi lợi nhuận của Hoa Kỳ. Ông

cũng cho biết, điều thú vị nhất về kết quả nghiên cứu này
là mọi quốc gia mà chúng tôi kiểm tra đều có đủ nguồn lực
để tự cung cấp nguồn năng lượng để phục vụ cho những
mục tiêu này. 

Mặc dù trong trường hợp, một số quốc gia nhỏ có dân
số lớn, họ có thể phải nhập khẩu năng lượng từ các quốc gia
láng giềng, hoặc sử dụng nguồn năng lượng từ ngoài biển".

Mặc dù trong trường hợp một vài nước nhỏ có dân số
rất cao, có thể đòi hỏi phải nhập khẩu năng lượng từ các
nước láng giềng hoặc sử dụng một lượng năng lượng từ
ngoài biển. Và đối với các quốc gia lớn và phát triển, có
nhiều đất đai với quy mô đa dạng thì có thể tận dụng sử
dụng năng lượng mặt trời, gió và thủy điện ngay tại các
điểm này. 

Mặc dù theo lộ trình và kí kết đã có 139 nước tham gia,
nhóm nghiên cứu không có ý định dừng lại ở đó, họ hướng
tới phổ biến nhiều hơn về nhận thức cũng như lợi ích của
quá trình chuyển đổi năng lượng này. 

Jacobson cho biết: "Chúng tôi đang tiếp tục phát triển
lộ trình cho các thành phố cụ thể để mỗi thành phố này
cùng hướng tới đạt được 100% năng lượng sạch và tái tạo. 

Từ chỗ khai thác tài nguyên, con người đang dần nhận
ra những nguy cơ tiềm tàng của tình trạng cạn kiệt tài
nguyên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Nhưng để
có một lộ trình đảm bảo hài hòa giữa lợi ích năng lượng và
bảo vệ Trái Đất sẽ cần sự chung tay giữa các quốc gia, đặc
biệt những nước sở hữu nguồn tài nguyên hóa thạch khổng
lồ như Mỹ và Trung Quốc.

Hình: Dự tính quy mô phát triền nguồn năng lượng tái
tạo- năng lượng mới toàn cầu đến năm 2050�

Nguồn: Sciencealert.com
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Quản lý nước - Chìa khóa để ổn
định Trung Đông và Châu Phi

T
heo báo cáo, với tình trạng
tiếp cận nước và điều kiện vệ
sinh nghèo nàn, các khu vực
này đang phải chịu tổn thất

kinh tế lên tới 21 tỷ đô la mỗi năm, con
số này cũng trùng khớp với với báo
cáo công bố tại “Tuần lễ Nước thế giới”
(từ 27/8-1/9)  diễn ra tại Stockholm,
Thụy Điển nhằm tập trung vào các giải
pháp sáng tạo để giải quyết các vấn
đề này.

“Ước tính này phản ánh giá trị từ việc
chăm sóc sức khỏe và giảm năng suất lao
động do bệnh tật và tử vong sớm bởi các
bệnh do nước gây ra” -  Ông Anders
Jägerskog, chuyên gia của Ngân hàng
thế giới về các vấn đề nước cho biết.

Ông Hafez Ghanem, Phó Chủ tịch
Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực
Trung Đông và Bắc Phi cũng phát biểu
trong một tuyên bố rằng, các khu vực
này đang thiếu các điều kiện về tiếp
cận nước và vệ sinh. “Nếu chúng ta cho
rằng, nguồn nước như một tài khoản
ngân hàng, thì các khu vực này đang bị
rút một cách nghiêm trọng. Việc tiêu
thụ nước nhanh hơn lượng nước được
bổ cập sẽ làm suy yếu và giảm khả
năng phục hồi của nguồn nước”.

Sự khan hiếm nước cũng có thể dẫn
tới các xung đột về nước, các tác giả
của báo cáo cảnh báo. Theo bà Claudia
Sadoff, trưởng nhóm nghiên cứu cũng
cho biết “sự mỏng manh và xung đột”
trong khu vực có thể bị đổ lỗi là sự thất
bại của chính phủ trong việc giải quyết
tình trạng khan hiếm nước.

Bà Claudia Sadoff  dẫn chứng, tại
Syria – nơi mà hàng thập kỷ qua đã bị
thiếu nước cho con người và nông
nghiệp. Điều này đã dẫn đến những mùa
vụ thất thu và cũng là một trong những

nguyên nhân gây ra những bất ổn về
kinh tế - xã hội. Do đó, để giải quyết các
vấn đề này đặt ra yêu cầu cần cải tiến các
phương pháp quản lý tài nguyên nước.

Theo các nhà nghiên cứu, phí dịch
vụ nước thực tế hơn có thể khuyến
khích người dân giảm tiêu thụ nước
trong khi đó sẽ tạo ra doanh thu để chi
trả cho các biện pháp bảo vệ và duy
trì cơ sở hạ tầng về nước.

Theo nhóm nghiên cứu, hơn 60%
dân số sống trong khu vực phải chịu
áp lực cao đến rất cao về tài nguyên
nước, nơi mà lượng nước chỉ bằng
35% so với toàn thế giới. Mặc dù tình
trạng khan hiếm nước đang diễn ra,
tuy nhiên, chính quyền địa phương lại
áp dụng mức phí tiêu thụ nước ở mức
thấp nhất thế giới. Mức phí thấp sẽ
không khuyến khích được việc sử dụng

nước hiệu quả, do đó, các nhà nghiên
cứu cũng kêu gọi áp dụng mức phí tiêu
thụ nước cao hơn ở khu vực này để
phản ánh đúng giá trị của nước.

Ông Guangzhe Chen – phụ trách
các vấn đề về nước toàn cầu của Ngân
hàng thế giới cũng khuyến cáo các
phương pháp tìm nguồn cung cấp nước
từ khử muối và tái sử dụng nước thải.
Hiện tại, hơn một nửa lượng nước thải
trong khu vực bị thải ra môi trường mà
chưa được xử lý, dẫn đến tình trạng
lãng phí về tài nguyên nước và gây ra
các nguy cơ cho sức khoẻ con người.

Theo báo cáo của Ngân hàng thế
giới, Jordan và Tunisia đã tái sử dụng
nước thải đạt tiêu chuẩn an toàn cho
tưới tiêu và bổ sung nguồn cung đáng
kể cho nguồn nước quốc gia.�

Nguồn: DWRM (Tổng hợp)
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Sự ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế ở Trung Đông và Bắc Phi có thể dựa vào việc
quản lý tốt nguồn tài nguyên nước khan hiếm - Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB)
tháng 8/2017.



Mới đây, Tạp chí Môi trường và
Cuộc sống kết hợp cùng với
trường Đại học Kỹ thuật Hải
Dương tổ chức chương trình Gala
phát động cuộc thi “Biến đổi khí
hậu với cuộc sống” chủ đề: Lũ
lụt, hạn hán và hành động của
chúng ta - Vì một Việt Nam Xanh.

Theo  Ông Nguyễn Văn Toàn -
Trưởng ban tổ chức cuộc thi, nhận thấy

ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu
đến con người và đối tượng của cuộc
thi là lực lượng học sinh, sinh viên
trong các trường Đại học, Cao đẳng,
Trung học chuyên nghiệp, là lực lượng
chủ lực để lan tỏa những thông điệp về
biến đổi khí hậu tới cộng đồng. “Qua
các bạn chúng tôi tin chắc rằng công
tác truyền thông về BĐKH sẽ được làm
tốt hơn, thiết thực hơn, cung cấp cho
cộng đồng những kiến thức nhất định

để họ tự ứng phó với biến đổi khí hậu
trong thực tiễn cuộc sống, cũng như
góp phần nâng cao nhận thức về biến
đổi khí hậu ở mọi cấp, mọi ngành, mọi
doanh nghiệp và người dân”.

Sau buổi gala, Tạp chí Môi trường
và Cuộc sống, các vị đại biểu, lãnh đạo
trường Kỹ thuật Y tế Hải Dương và sinh
viên trong trường cùng đạp xe diễu
hành phát động tổ chức cuộc thi tại các
đường trên địa bàn TP. Hải Dương.�

Phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với
cuộc sống”

Phát động cuộc thi ảnh “Đối thoại với
dòng sông” lần thứ III - năm 2017
Tiếp nối những thành công từ hai năm 2015 và
2016, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) tiếp
tục tổ chức Cuộc thi ảnh Đối thoại với dòng sông
lần thứ ba, năm 2017 với chủ đề “Đồng bằng sông
Cửu Long – Giới trong quản trị tài nguyên nước”.
Ban tổ chức hy vọng thông qua cuộc thi, các cá
nhân sẽ tiếp tục chia sẻ, cập nhật hình ảnh về
thực trạng môi trường và đời sống tại vùng đất
“Chín Rồng”. 

B
an tổ chức đánh giá cao các tác phẩm thể hiện
được hình ảnh người phụ nữ trong quản lý, sử
dụng, bảo vệ tài nguyên nước và sông ngòi. Vai
trò, trách nhiệm thực tế của các nhóm đối tượng

khác như nam giới, người già, trẻ em v.v… cũng được
khuyến khích thể hiện nhằm có được những so sánh khách
quan. Qua những hình ảnh đẹp về cảm hứng nghệ thuật,
sâu sắc về nội dung và mang ý nghĩa thực tiễn cao, Ban tổ
chức mong muốn cùng công chúng cả nước và bạn bè quốc
tế hướng đến với khát vọng phát triển bền vững, bình đẳng
cho người dân ở ĐBSCL.

Cuộc thi kéo dài từ 1/9/2017 đến 31/12/2017. Chúng tôi
mong muốn nhận được những bức ảnh cập nhật từ 6/2016
đến 31/12/2017 từ các tác giả trên mọi miền đất nước và các
quốc gia khác nhau trên thế giới với chủ đề nêu trên.

Tham gia cuộc thi, ngoài cơ hội giới thiệu tác phẩm nghệ
thuật mà mình tâm đắc, thể hiện trách nhiệm và thái độ của
mình về vấn đề sông ngòi, tài nguyên nước và bình đẳng giới,
bạn còn có thể giành một số giải thưởng được trao hàng
tháng, giải chung kết và giải phụ. Các tác phẩm sẽ được đánh

giá khách quan và có chuyên môn sâu từ các thành viên Ban
giám khảo là các chuyên gia và các nhiếp ảnh gia có kinh
nghiệm trong lĩnh vực sông ngòi. Những tác phẩm dự thi sẽ
được chia sẻ trên trang mạng xã hội (Facebook) của cuộc thi
và sẽ được chia sẻ tới những người quan tâm đến sông ngòi
tại ĐBSCL trong và ngoài nước.

Cuối cuộc thi, VRN sẽ tổ chức lễ trao giải – triển lãm
những tấm ảnh và câu chuyện được đánh giá cao để cùng
góp sức tạo nên làn sóng quan tâm đến vấn đề tài nguyên
nước tại ĐBSCL. Kết quả đạt được từ cuộc thi sẽ được chắt
lọc, tuyển chọn và VRN cam kết nỗ lực chia sẻ thông tin về
cuộc thi ảnh với công chúng tại Việt Nam và Quốc tế. Những
tác phẩm tốt nhất sẽ có cơ hội trên hành trình mới xa hơn.�
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Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ
chức Hội thi “Miss Duyên dáng - Tài
năng” năm 2017. 

Hội thi được tổ chức nhằm tôn vinh nét
đẹp cũng như tài năng, sự tự tin duyên dáng
của phụ nữ trong Bộ TN&MT nói chung và các
đơn vị thuộc khối thi đua 3 nói riêng. Đồng
thời, động viên tinh thần, khuyến khích chị em
rèn luyện trong các mặt công tác, nâng cao kĩ
năng nghiệp vụ để từng bước phấn đấu hoàn
thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị. 

Hội thi

“ Ms Duyên dáng -
Tài năng” Khối Thi đua III




