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T
hông tư quy định, nguyên tắc giám sát phải bảo đảm
chính xác, trung thực, khách quan và thuận tiện cho
việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về khai thác,
sử dụng tài nguyên nước; Bảo đảm tính hệ thống, kịp

thời, đầy đủ và liên tục nhằm kiểm soát các hoạt động khai thác,
sử dụng tài nguyên nước; Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ
thông tin, dữ liệu về mặt không gian và thời gian; giữa trung
ương, địa phương và trên từng lưu vực sông; Bảo đảm tính thống
nhất giữa yêu cầu về giám sát với hoạt động quan trắc của cơ
sở được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

HÌNH THỨC GIÁM SÁT

Giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước là
việc kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước
của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thông qua việc
theo dõi số liệu quan trắc của các cơ sở khai thác, sử dụng tài
nguyên nước. Việc giám sát quy định tại Thông tư được thực
hiện bằng các hình thức sau đây:

Một là, giám sát tự động, trực tuyến: theo dõi số liệu đo
đạc, quan trắc tự động, liên tục được kết nối và truyền trực tiếp
vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Hai là, giám sát bằng camera: theo dõi hình ảnh bằng
camera được kết nối và truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát.

Ba là, giám sát định kỳ: theo dõi số liệu đo đạc, quan
trắc được cập nhật định kỳ vào hệ thống giám sát.

HỆ THỐNG GIÁM SÁT

Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước là
một hệ thống thống nhất, đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin,
dữ liệu từ các cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước với
cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, bao
gồm: Hệ thống thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu và phần mềm
quản lý, xử lý ở trung ương và địa phương; cơ sở dữ liệu của
hệ thống giám sát; thiết bị đo đạc, kết nối, truyền trực tiếp,
cập nhật số liệu từ cơ sở có công trình khai thác tài nguyên
nước vào cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát. 

TRÁCH NHIỆM ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đầu tư xây

dựng, lắp đặt thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu, phần mềm
quản lý, xử lý dữ liệu ở trung ương và cơ sở dữ liệu của hệ
thống thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu và phần mềm quản
lý, xử lý ở trung ương; cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm đầu tư xây dựng, lắp đặt
thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu ở địa phương.

Cơ sở có công trình khai thác tài nguyên nước có trách
nhiệm đầu tư, lắp đặt các thiết bị đo đạc, kết nối, truyền trực
tiếp, cập nhật số liệu từ cơ sở có công trình khai thác tài
nguyên nước vào cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát.

Thông tư nêu rõ, Thông tin dữ liệu từ hệ thống giám sát
là một trong những căn cứ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra
và xử lý vi phạm hành chính trong việc tuân thủ quy định của
giấy phép tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật
về tài nguyên nước.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về yêu cầu đối với
thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu và phần mềm quản lý, xử lý dữ
liệu; các yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu giám sát; yêu cầu đối với
thiết bị đo đạc, kết nối, truyền số liệu của cơ sở có công trình;…. 

Về điều khoản chuyển tiếp, Thông tư quy định, đối với
cơ sở đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên
nước trước ngày Thông tư này có hiệu lực (22/12/2017)
phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, kết nối, cung cấp
thông tin, dữ liệu về hệ thống giám sát khai thác, sử dụng
tài nguyên nước trước ngày 31/12/2019.

Đối với giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước đã
được cấp mà chưa quy định cụ thể về thông số, hình thức, chế
độ quan trắc và cung cấp thông tin, số liệu phục vụ việc giám
sát hoặc đã có quy định nhưng chưa phù hợp với quy định của
Thông tư này thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép
xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung yêu cầu về quan trắc,
giám sát theo quy định của Thông tư này khi điều chỉnh, gia
hạn, cấp lại giấy phép. Trường hợp cần thiết thì cơ quan có thẩm
quyền cấp phép quyết định việc điều chỉnh, bổ sung quy định
về quan trắc, giám sát cho phù hợp với Thông tư này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này, nếu có
khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản
ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết.�

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng
tài nguyên nước

Ngày 7/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 47/TT-BTNMT Quy định
về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thông tư này áp dụng cho các cơ quan
quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở cấp trung ương và địa phương; các cơ sở sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ có công trình khai thác tài nguyên nước theo quy định.
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V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 

N
gày 22/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)
đã ban hành Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT Quy
định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông,
suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng. Thông tư

này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá
nhân có liên quan đến việc xác định, công bố, duy trì dòng
chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa.

Theo đó, Thông tư quy định 04 nguyên tắc xác định
dòng chảy tối thiểu như sau: 

Một là, việc xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và
hạ lưu hồ chứa phải được thực hiện đối với từng vị trí cụ thể trên
sông, suối và phải đảm bảo tính hệ thống trên lưu vực sông.

Hai là, bảo đảm công bằng, hợp lý, hài hòa lợi ích, bình
đẳng về quyền lợi giữa các đối tượng khai thác, sử dụng
nước, giữa các địa phương ở thượng du và hạ du.

Ba là, phù hợp với đặc điểm nguồn nước, chế độ dòng
chảy trên sông, suối, đặc điểm địa hình, nhu cầu sử dụng
nước, vai trò của sông, suối trong hệ thống sông và các chức
năng khác của nguồn nước; phù hợp với quy mô, phương
thức khai thác, khả năng vận hành điều tiết nước của hồ chứa.

Bốn là, phù hợp với các thỏa thuận và cam kết chia sẻ
lợi ích trong khai thác, sử dụng nước với các quốc gia láng
giềng có chung nguồn nước.

Thông tư cũng nêu, dòng chảy tối thiểu trên sông, suối
và hạ lưu hồ chứa sau khi được xác định, công bố là một
trong các căn cứ để xem xét trong quá trình xây dựng, thẩm
định, phê duyệt các nhiệm vụ: Quy hoạch tài nguyên nước;
quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch ngành có
khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên các sông, suối; Quy
trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa
trên các lưu vực sông; Kế hoạch, phương án điều hòa, phân
phối nguồn nước trên lưu vực sông; Dự án xây dựng hồ
chứa trên các sông, suối; dự án chuyển nước lưu vực sông;
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Các dự
án có liên quan trực tiếp đến việc duy trì, bảo đảm dòng
chảy tối thiểu trên sông, suối.

Thông tư cũng quy định các nội dung cụ thể về các
sông, suối, hồ chứa phải xác định dòng chảy tối thiểu; Vị trí
xác định dòng chảy tối thiểu; Phương pháp tính toán các
đặc trưng dòng chảy; Yêu cầu về thông tin, số liệu và kết
quả xác định dòng chảy tối thiểu; Công bố dòng chảy tối
thiểu; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung dòng chảy tối thiểu trên
sông, suối; và chế độ báo cáo và quy định chuyển tiếp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng
02 năm 2018.�

Nguồn: DWRM

Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên
sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng

N
gày 22/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban
hành Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT Quy định
kỹ  thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông,
suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.

Theo đó, Thông tư  quy định về kỹ thuật xác định, rà
soát, điều chỉnh dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối chưa
có hồ chứa, đập dâng; sau hồ chứa, đập dâng và xây dựng,
rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa. Đồng
thời, quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực
hiện, nghiệm thu, bàn giao và nộp lưu trữ các sản phẩm, đề
án, dự án theo các quy định hiện hành.

Thông tư  áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ
chức và cá nhân có liên quan đến công tác xác định, rà soát,
điều chỉnh dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối chưa có
hồ chứa, đập dâng; sau hồ chứa, đập dâng và xây dựng, rà
soát, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa.

Về kết cấu và nội dung Thông tư quy định kỹ thuật xác
định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy
trình vận hành liên hồ chứa, gồm các nội dung chủ yếu sau:

Chương I: Chương này quy định phạm vi điều chỉnh, đối
tượng áp dụng và nguyên tắc xác định dòng chảy tối thiểu
trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.

Chương II: Chương này gồm 10 Điều quy định về trình tự
thực hiện và các quy định kỹ thuật chi tiết đối với từng nội
dung thực hiện xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối
chưa có hồ chứa, đập dâng.

Chương III: Chương này gồm 13 Điều quy định về trình
tự thực hiện và các quy định kỹ thuật chi tiết đối với từng
nội dung thực hiện xác định dòng chảy tối thiểu trên sông,
suối sau hồ chứa, đập dâng.

Chương IV: Chương này gồm 13 Điều quy định về trình
tự thực hiện và các quy định kỹ thuật chi tiết đối với từng nội
dung thực hiện xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.

Chương V: Chương này gồm 02 Điều quy định về tổ
chức thực hiện và hiệu lực thi hành của Thông tư.

Thông tư này có hiêOu lưOc thi hành kêW tư ̀ngày 05 tháng 02
năm 2018.�

Nguồn: DWRM

Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu
trên sông, suối và xây dựng QTVH liên hồ chứa
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N
gày 28/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành
Quyết định số 1896/QĐ-TTg về việc thành lập
Viện Khoa học tài nguyên nước trực thuộc Bộ Tài
nguyên và Môi trường.

Theo đó, Viện Khoa học tài nguyên nước được thành
lập trên cơ sở phát triển các đơn vị liên quan thuộc Cục
Quản lý tài nguyên nước và Trung tâm Quy hoạch và Điều
tra tài nguyên nước quốc gia với nguồn nhân lực sẵn có
và bổ sung thêm một số bộ phận, cán bộ chuyên môn từ
các cơ quan, viện nghiên cứu trong Bộ gồm: Tổng cục
Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Viện
Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện
Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Trung
tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Viện Khoa học Địa chất

và Khoáng sản.
Viện Khoa học tài nguyên nước có chức năng nghiên

cứu cơ bản và ứng dụng, phát triển công nghệ về tài nguyên
nước phục vụ công tác quản lý nhà nước, thực hiện các hoạt
động dịch vụ tư vấn về tài nguyên nước.

Viện Khoa học tài nguyên nước có tư cách pháp nhân,
có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Viện Khoa học tài nguyên nước là tổ chức khoa học và
công nghệ công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ, được
Nhà nước đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa
học tài nguyên nước.�

Nguồn: DWRM

Thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước

N
gày 28/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 1897/QĐ-TTg về việc thành lập
Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường
trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định, thành lập Trung tâm Truyền thông tài
nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi
trường trên cơ sở các Trung tâm Đào tạo và Truyền thông
thuộc các Tổng cục: Biển và Hải đảo Việt Nam, Môi trường,
Quản lý đất đai.

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường có
chức năng tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, truyền
thông thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài

nguyên và Môi trường; thực hiện các hoạt động dịch vụ tư
vấn, truyền thông về tài nguyên và môi trường.

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường có
tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở tại
thành phố Hà Nội.

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường là
đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự
đảm bảo kinh phí chi thường xuyên.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung
tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.�

Nguồn: DWRM

N
gày 20/10, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường đã ký ban hành Quyết định số 2565/QĐ-
BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám sát tài

nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông trực thuộc
Cục Quản lý tài nguyên nước.

Theo đó, Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ
phát triển lưu vực sông là đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, có chức năng thực hiện
các hoạt động giám sát tài nguyên nước và hỗ trợ phát triển
lưu vực sông; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong
lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Giám sát tài
nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông được quy
định như sau: Trình Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên
nước kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về hoạt
động của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê

duyệt; Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật
và đơn giá trong lĩnh vực tài nguyên nước, quy trình vận
hành liên hồ chứa; thực hiện các chương trình, dự án hợp
tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước theo phân công
của Cục trưởng; Thực hiện giám sát tài nguyên nước và
phát triển lưu vực sông; Thực hiện các chương trình, đề án,
dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển
giao công nghệ về tài nguyên nước theo nhiệm vụ được
giao, đặt hàng, hoặc đấu thầu; Tổ chức thực hiện các hoạt
động tư vấn, dịch vụ về tài nguyên nước;…; Thực hiện các
nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.

Cơ cấu tổ chức các phòng của Trung tâm bao gồm:
Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Giám sát tài nguyên
nước; Phòng Phát triển lưu vực sông; Phòng Tư vấn tài
nguyên nước.�

Nguồn: DWRM

Thành lập Trung tâm Truyền thông TN&MT

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
Giám sát TNN và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông

V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 
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V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 

N
gày 20/10, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
đã ký ban hành Quyết định số 2558/QĐ-BTNMT
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài

nguyên nước trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước.
Theo Quyết định, Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài

nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục
Quản lý tài nguyên nước, có chức năng thực hiện các hoạt
động về thông tin, cơ sở dữ liệu và kinh tế trong lĩnh vực tài
nguyên nước; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong
lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Thông tin -
Kinh tế tài nguyên nước được quy định như sau: Trình Cục
trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước kế hoạch dài hạn, trung
hạn và hàng năm về hoạt động của Trung tâm; tổ chức thực
hiện sau khi được phê duyệt; Tham gia xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá
sản phẩm trong lĩnh vực tài nguyên nước; tham gia thực
hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực
tài nguyên nước theo phân công của Cục trưởng; Xây dựng,
quản lý và khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài

nguyên nước; tiếp nhận, triển khai các ứng dụng công nghệ
thông tin trong lĩnh vực tài nguyên nước; Thu thập, xử lý,
tổng hợp tài liệu, dữ liệu về tài nguyên nước; cung cấp
thông tin dữ liệu, tài liệu về tài nguyên nước cho các cơ
quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân theo quy định của
pháp luật; Xây dựng các mô hình thí điểm, dự án thử
nghiệm về sử dụng các công cụ kinh tế trong việc ngăn
ngừa, xử lý, khắc phục ô nhiễm, suy thoái cạn kiệt nguồn
nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, mô hình
huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ,
khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước, mô hình sử
dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện các chương trình,
đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài
nguyên nước được giao, đặt hàng, hoặc đấu thầu; Thực
hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về tài nguyên nước;...
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có 4 phòng: Phòng
Hành chính - Tổng hợp; Phòng Thông tin và Dữ liệu tài
nguyên nước; Phòng Kinh tế tài nguyên nước; Phòng Tư
vấn tài nguyên nước.�

Nguồn: DWRM

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước

N
gày 20/10, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
đã ký ban hành Quyết định số 2559/QĐ-BTNMT
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Trung tâm Thẩm định và Kiểm định

tài nguyên nước trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước.
Theo Quyết định, Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài

nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục
Quản lý tài nguyên nước, có chức năng thực hiện thẩm định
kỹ thuật và kiểm định chất lượng các chương trình, công
trình, đề án, dự án, nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên
nước; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh
vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Thẩm định và
Kiểm định tài nguyên nước được quy định như sau: Trình Cục
trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước kế hoạch dài hạn, trung
hạn và hàng năm về hoạt động của Trung tâm; tổ chức thực
hiện sau khi được phê duyệt; Tham gia xây dựng văn bản quy
phạm pháp luật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm
về tài nguyên nước theo phân công của Cục trưởng.

Thực hiện thẩm định về kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ
đối với: Chương trình, đề án, dự án, hồ sơ sản phẩm, báo cáo
quy hoạch, điều tra cơ bản tài nguyên nước theo phân công
của Cục trưởng và theo yêu cầu của các bôO, ngành, điOa

phương; Nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng, bảo vệ
tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại
do nước gây ra đối với quy hoạch thủy lợi, thủy điện, cấp
nước, giao thông đường thủy nội địa và các quy hoạch khác
có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước do các bộ,
cơ quan ngang bộ lập; các hồ sơ dự án xây dựng hồ chứa về
việc đáp ứng yêu cầu bảo vệ, khai thác, sử dụng tổng hợp,
đa mục tiêu tài nguyên nước và sự phù hợp với quy hoạch tài
nguyên nước; kế hoạch phòng, chống và phục hồi các nguồn
nước nội tỉnh bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt do Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập.

Kiểm định hồ sơ, số liệu, tài liệu, bản đồ, bản vẽ, mô
hình toán học, mô hình vật lý, cơ sở dữ liệu thuộc các
chương trình, đề án, dự án, hồ sơ sản phẩm, báo cáo, quy
hoạch trong lĩnh vực tài nguyên nước; Tổ chức thực hiện
các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học
công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước;... Thực hiện các
nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức các phòng của Trung tâm bao gồm:
Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Thẩm định tài nguyên
nước; Phòng Kiểm định tài nguyên nước; Phòng Kỹ thuật
và Tư vấn tài nguyên nước.�

Nguồn: DWRM

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước
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V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 

T
heo các Quyết định, Chi cục Quản lý tài nguyên
nước khu vực miền Nam là tổ chức trực thuộc Cục
Quản lý tài nguyên nước, có chức năng tham mưu,
giúp Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước thực

hiện quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn các
tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ; theo dõi, tổng hợp thông tin về
quản lý các lưu vực sông khu vực Nam Bộ.

Chi cục Quản lý tài nguyên nước khu vực miền Trung và
Tây nguyên là tổ chức trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước,
có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Quản lý tài
nguyên nước thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên nước
trên địa bàn các tỉnh thuộc các khu vực: Trung Trung Bộ, Nam
Trung Bộ và Tây nguyên; theo dõi, tổng hợp thông tin về quản
lý các lưu vực sông khu vực miền Trung và Tây nguyên.

Chi cục Quản lý tài nguyên nước khu vực Bắc Trung Bộ
là tổ chức trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, có chức
năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên
nước thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa
bàn các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ; theo dõi, tổng hợp
thông tin về quản lý các lưu vực sông khu vực Bắc Trung Bộ.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của các Chi cục Quản lý tài
nguyên nước được quy định cụ thể như sau: Trình Cục
trưởng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về hoạt
động của Chi cục; tổ chức thực hiện sau khi được phê
duyệt; Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn,
định mức kinh tế - kỹ thuật, chương trình, đề án, dự án về
tài nguyên nước theo phân công của Cục trưởng;  Theo dõi,
giám sát việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, kế
hoạch công tác và quy chế làm việc của các Ủy ban lưu vực
sông; Theo dõi, tổng hợp, báo cáo việc chấp hành các quy
định của pháp luật về tài nguyên nước và tình hình quản lý
tài nguyên nước của các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ, khu
vực miền Trung và Tây nguyên và khu vực Bắc Trung Bộ.

Đồng thời, các chi cục có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra,
kiểm soát việc thực hiện các quy định về hành nghề khoan
nước dưới đất, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên
nước, xả nước thải vào nguồn nước của các tổ chức, cá
nhân do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép, việc thực
hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống

tác hại do nước gây ra và việc thực hiện quy trình vận hành
liên hồ chứa trên các lưu vực sông khu vực Nam Bộ, khu vực
miền Trung và Tây nguyên và khu vực Bắc Trung Bộ.

Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện kiểm tra trên thực địa
các điều kiện về cấp phép của các tổ chức, cá nhân đề nghị
cấp giấy phép về tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của
Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tham gia thanh tra, kiểm tra,
giải quyết tranh chấp, bất đồng phát sinh trong việc khai
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn
nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản
lý tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực phụ
trách; Tham gia việc xây dựng, điều chỉnh quy trình vận
hành liên hồ chứa, lập kế hoạch điều hòa, phân phối tài
nguyên nước, phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt
theo phân công của Cục trưởng;…; Thực hiện các nhiệm vụ
khác do Cục trưởng giao.

Về cơ cấu tổ chức, Chi cục Quản lý tài nguyên nước gồm
có Chi cục trưởng và không quá 01 Phó Chi cục trưởng. Chi
cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp
luật về các nhiệm vụ được giao; quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc
Chi cục; xây dựng quy chế làm việc của Chi cục, ký các văn
bản về chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ
được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền
của Cục trưởng.�

Nguồn: DWRM

Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
các Chi cục Quản lý tài nguyên nước 

Ngày 20/10, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 2560/QĐ-
BTNMT, số 2561/QĐ-BTNMT và số 2562/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý tài nguyên nước khu vực miền Nam; khu vực miền
Trung và Tây nguyên; khu vực Bắc Trung Bộ trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước.
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V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 

Quy chế làm việc của
Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm,
quyền hạn, chế độ làm việc và phối hợp công tác
của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. 

Theo Quy chế, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (Ủy ban)
làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết đa số, đề cao trách
nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy
viên Ủy ban;  Bảo đảm sự chủ động giải quyết công việc
của các thành viên Ủy ban và sự phối hợp giữa các Bộ,
ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương thuộc lưu vực sông Mê Công trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban; Giải quyết công việc đúng
phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng
trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, bảo đảm
kịp thời, chất lượng và hiệu quả; Bảo đảm yêu cầu phối hợp
công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chủ tịch, các
Phó Chủ tịch và Ủy viên là Chánh Văn phòng Thường trực
Ủy ban ký văn bản theo thẩm quyền được phân công và
được sử dụng con dấu của Ủy ban theo quy định.

Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ
tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch thường trực, các Phó Chủ tịch, Ủy
viên Ủy ban. 

Đặc biệt, Ủy viên Ủy ban là Chánh văn phòng Thường
trực Ủy ban có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn
của Ủy viên Ủy ban theo quy định; Điều hành các hoạt động
của Văn phòng Thường trực Ủy ban và giải quyết các nhiệm
vụ của Ủy ban theo phân công của Chủ tịch Ủy ban và theo
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Thường
trực Ủy ban; Phát ngôn quan điểm, lập trường của Việt Nam
về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban sau khi được
sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban. Đồng thời, thông báo ý kiến
về các cuộc họp, hội nghị và các nội dung khác có liên quan
của Ủy ban, của Chủ tịch Ủy ban tới các Bộ, ngành và địa
phương, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Về chế độ làm việc và phối hợp công tác, quyết định cũng
nêu, Hội nghị toàn thể của Ủy ban được tổ chức một năm hai
lần, lần thứ nhất vào tháng 6 và lần thứ hai vào tháng 11
hằng năm. Thành phần tham dự Hội nghị toàn thể Ủy ban
bao gồm Lãnh đạo, các Ủy viên Ủy ban và đại diện các cơ
quan, đơn vị khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban. 

Nội dung của Hội nghị toàn thể Ủy ban bao gồm: Kiểm
điểm tình hình hoạt động của Ủy hội sông Mê Công quốc tế

và Ủy ban, của các Bộ, ngành có liên quan từ kỳ họp trước;
thảo luận và thống nhất chiến lược, kế hoạch và các nhiệm
vụ trọng điểm của Ủy ban; thảo luận các chính sách, chỉ
đạo của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ nhằm thúc đẩy thực
hiện Hiệp định Hợp tác Phát triển bền vững lưu vực sông Mê
Công; triển khai thực hiện các chương trình hợp tác, dự án
phát triển trong chương trình công tác của Ủy hội sông Mê
Công quốc tế và chương trình, nhiệm vụ quốc gia; đánh giá
sự phối hợp thực hiện các dự án thuộc lưu vực sông Mê
Công của các Bộ, ngành, địa phương và trong khu vực;
thông qua kế hoạch hoạt động của Ủy ban và đóng góp ý
kiến và thông qua các văn kiện của Ủy ban. Ngoài ra, trong
trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban sẽ triệu tập và chủ trì
cuộc họp của Ủy ban.

Định kỳ hàng quý, Văn phòng Thường trực Ủy ban báo
cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban về kết
quả thực hiện công tác của Ủy ban trong quý và kế hoạch
công tác quý sau. Định kỳ 6 tháng và một năm Ủy ban báo
cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Ủy ban; khi cần
thiết Ủy ban báo báo Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề
quan trọng của Ủy ban hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng
Chính phủ. Việc cung cấp thông tin về hoạt động của Ủy
ban được thực hiện theo quy định của pháp luật, Chánh Văn
phòng Thường trực Ủy ban phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức việc thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật
về thông tin đối ngoại và sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban.�

Nguồn: DWRM

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 131/QĐ-UBMC ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban
sông Mê Công Việt Nam.
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Ngày 01/12, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định
số 3069/QĐ-BTNMT về việc phân công công tác
đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Theo Quyết định, nguyên tắc phân công và quan hệ
công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng như
sau:

Bộ trưởng là thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm cá
nhân trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về
toàn bộ công việc thuộc chức năng, thẩm quyển của mình;
chỉ đạo toàn diện công tác của Bộ; trực tiếp chỉ đạo việc
thực hiện các nhiệm vụ mang tính chiến lược, những vấn đề
lớn, phức tạp, nhạy cảm và các nguồn lực thuộc các lĩnh
vực quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ trưởng phân công Thứ trưởng chỉ đạo, xử lý các công
việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng trong từng lĩnh
vực quản lý chuyên ngành, công tác tổng hợp, các cơ quan,
đơn vị của Bộ và theo dõi tình hình các địa phương. Thứ
trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải
quyết các công việc đã được phân công và chịu trách nhiệm
trước Bộ trưởng và trước pháp luật về quyết định của mình.

Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các
Thứ trưởng chủ động giải quyết công việc; chịu trách nhiệm
trước Bộ trưởng và trước pháp luật về những quyết định
của mình; những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải
kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng trước khi quyết định
theo phân công.

Quyết định cũng quy định cụ thể về nội dung công việc
được phân công và trách nhiệm, quyền hạn của Thứ trưởng;
nhiệm vụ của Thứ trưởng trong giải quyết công việc, ký văn bản
thuộc các lĩnh vực công tác, đơn vị do Bộ trưởng trực tiếp phụ
trách và công tác cấp phép hoạt động tài nguyên và môi trường.

Về phân công nhiệm vụ của các Thứ trưởng, Quyết định
nêu rõ:

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chỉ đạo, giải quyết công
việc thuộc các lĩnh vực vực chuyên ngành: địa chất và
khoáng sản, khí tượng thủy văn, viễn thám; các công tác:
thi đua, khen thưởng, báo chí, phòng, chống lụt bão; Làm
nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng
sản quốc gia; Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua -
Khen thưởng của Bộ; Giải quyết các công việc và ký văn
bản theo ủy nhiệm của Bộ trưởng thuộc các công tác về
công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chỉ đạo, giải quyết
công việc thuộc lĩnh vực chuyên ngành đo đạc và bản đồ;
các công tác: pháp chế, tuyên truyền, cải cách hành chính,
điều dưỡng, phục hồi chức năng; làm nhiệm vụ: Trưởng ban
vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ; Trưởng ban chỉ đạo phân

giới, cắm mốc biên giới trên đất liền thuộc Bộ; Chủ tịch Hội
đồng thi tuyển, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức
danh nghề nghiệp viên chức của Bộ; Chủ tịch Hội đồng kiểm
tra, sát hạch các trường hợp tuyển dụng vào làm công chức
không qua thi tuyển; giải quyết các công việc và ký văn bản
theo ủy nhiệm của Bộ trưởng thuộc lĩnh vực chuyên ngành
quản lý đất đai, công tác tổ chức cán bộ; Giải quyết các
công việc và ký văn bản theo ủy nhiệm của Bộ trưởng thuộc
công tác thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng;
giúp Bộ trưởng tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo, giải quyết công việc
thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: Môi trường, xử lý hậu quả
chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam,
công tác đào tạo của các Trường trực thuộc Bộ; Làm nhiệm vụ:
Phó Trưởng ban  Chỉ đạo liên ngành Kế hoạch xử lý triệt để các
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Chủ tịch Hội đồng
Quản lý Qũy bảo vệ môi trường Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban
Bảo vệ môi trường các lưu vực sông; Chủ nhiệm Chương trình
khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý
tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020, Ủy viên Ban chỉ
đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học
sau chiến tranh ở Việt Nam; Giải quyết các công việc và ký văn
bản theo ủy nhiệm của Bộ trưởng thuộc lĩnh vực chuyên ngành
biến đối khí hậu; công tác khoa học và công nghệ; Chỉ đạo
việc tổ chức thẩm định hồ sơ và ký giấy phép xả nước thải vào
nguồn nước theo quy định.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo, giải quyết công việc
thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: biển và hải đảo, tài nguyên
nước; các công tác: Đảng, đoàn thể, văn phòng, quản lý dự
án đầu tư xây dựng, doanh nghiệp; Làm nhiệm vụ Trưởng
ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của Bộ;
Trưởng ban chỉ đạo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg về sắp
xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Bộ; Trưởng
ban chỉ đạo Định hướng phát triển bền vững ngành tài
nguyên và môi trường; Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo nhà
nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên giải quyết và ký các văn bản
thuộc công tác kế hoạch, tài chính, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí theo ủy nhiệm của Bộ trưởng, cụ thể: giải
quyết và ký các văn bản có tính chất tổng hợp, liên ngành,
liên lĩnh vực về công tác kế hoạch, tài chính thuộc kế hoạch
và dự toán ngân sách hằng năm sau khi đã được Bộ trưởng
phê duyệt; văn bản đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kế
hoạch, tài chính; văn bản góp ý kiến đối với các chiến lược,
quy hoạch, kế hoạch, đề án do các Bộ,  ngành, địa phương
gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 6/12/2017.�
Nguồn: DWRM

Phân công công tác đối với Bộ trưởng và các
Thứ trưởng

HO�T Đ�NG QU�N LÝ
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Tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành
chính trong cơ quan, đơn vị ngành TN&MT

Ngày 15/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường (TN&MT) Trần Hồng Hà đã ban hành Chỉ
thị số 04/CT-BTNMT về việc tăng cường hiệu quả
công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị
ngành tài nguyên và môi trường.

T
heo đó, để tăng cường hiệu quả công tác CCHC
trong toàn ngành hướng tới hoàn thành các mục
tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 30c/NQ-
CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về

ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn
2011 - 2020, Kế hoạch CCHC của Chính phủ và của Bộ giai
đoạn 2016 - 2020, Bộ trưởng Bộ TN&MT yêu cầu toàn
ngành tài nguyên và môi trường tập trung thực hiện các
nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao
trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong
việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Xác định CCHC
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong
công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng
cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực,
khách quan kết quả thực hiện cải cách CCHC tại cơ quan.

Hai là, tập trung xây dựng và ban hành văn bản quy
phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc phạm vi quản lý nhà nước
của Bộ, ngành, địa phương theo chương trình, kế hoạch đã
đề ra; thực hiện rà soát, tổ chức kiểm tra VBQPPL thuộc thẩm
quyền ban hành của Bộ, ngành; phối hợp với các đơn vị liên
quan tổ chức kiểm tra VBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh theo đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm
quyền về nội dung và hình thức, nội dung văn bản phù hợp
với quy định của pháp luật, đúng thể thức kỹ thuật trình bày
và tuân thủ các quy định về ban hành VBQPPL.

Ba là, rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý và hiệu
quả của các TTHC nội bộ, trên cơ sở đó cắt giảm tối đa các
TTHC nội bộ rườm rà, không cần thiết, rút ngắn thời gian xử
lý để giảm chi phí ngân sách nhà nước, tăng hiệu quả giải
quyết công việc gắn liền với việc xác định vị trí việc làm,
tinh giản biên chế.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc rà soát, sắp
xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý ngành tài nguyên và môi trường tại Bộ và địa
phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo
khắc phục sự chồng chéo, giao thoa chức năng, nhiệm vụ
giữa các cơ quan, đơn vị…

Năm là, tiếp tục triển khai xây dựng phương án tự chủ,
tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính, nhân
sự của các đơn vị sự nghiệp…

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy hoạch

phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai
đoạn 2012 - 2020; Đề án đào tạo và phát triển đội ngũ
chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016
- 2020 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;…

Bảy là, tích cực tuyên truyền và tăng cường hoạt động có
hiệu quả của các đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh,
kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu
tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, về ô nhiễm môi
trường và các hoạt động quản lý nhà nước khác về tài nguyên
và môi trường, nhằm tạo kênh liên lạc thuận tiện cho người dân,
tổ chức đóng góp ý kiến, phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp các nội
dung liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành.

Tám là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong
hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng như các hoạt động của
cơ quan hành chính; sử dụng có hiệu quả các phần mềm
ứng dụng đã được triển khai tại các cơ quan, đơn vị như:
phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động; phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công
việc; phần mềm quản lý hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải
quyết TTHC; thư điện tử công vụ.

Chín là, tiếp tục việc áp dụng Hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 để bảo đảm hoạt
động có hiệu quả tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong năm
2017; xây dựng kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong năm 2018 và
các năm tiếp theo.

Mười là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám
sát về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, về sử dụng
thời gian làm việc, về văn hóa công sở, về trách nhiệm và
đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử
của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ,
công vụ trong toàn ngành; …

Về tổ chức thực hiện, Chỉ thị yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ chủ
trì hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC
của Bộ; tổ chức thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính
và nội dung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức; phối hợp với Thanh tra Bộ, các đơn vị có liên
quan xây dựng, triển khai kế hoạch hàng năm thanh tra, kiểm tra
các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện nhiệm vụ CCHC
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; bổ sung tiêu chí kết
quả thực hiện nhiệm vụ CCHC vào tiêu chí đánh giá cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động hàng năm, coi đây là cơ sở
để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người
đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.�

Nguồn: DWRM
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T
heo đó, để triển khai Nghị quyết, Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài nguyên và
Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

các cơ quan liên quan lập Chương trình hành động tổng thể
thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của
Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long
thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý khi lập Chương trình
hành động cần xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp chính
gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng bộ, ngành,
địa phương, thời gian thực hiện, những kết quả chủ yếu cần
đạt được bảo đảm tính khoa học, khả thi; chú trọng công
tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát hàng năm tiến độ thực hiện;
báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước
tháng 2/2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các Bộ, cơ
quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng
sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nhiệm vụ
được giao tại Nghị quyết và Chương trình hành động tổng
thể ban hành Kế hoạch chi tiết, tập trung triển khai thực
hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp
đề ra; chủ động bố trí kinh phí để thực hiện; thường xuyên
chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc triển khai thực
hiện để đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, thúc đẩy
phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long; hàng năm
trước ngày 15/12 báo cáo cụ thể tình hình thực hiện, gửi Bộ
Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Thủ tướng
Chính phủ.

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất rộng lớn chiếm
12% diện tích cả nước, mạng lưới sông, kênh, rạch dày đặc;
có lợi thế về phát triển nông nghiệp, công nghiệp thực
phẩm...; có vị trí thuận tiện trong giao thương với các nước
ASEAN và Tiểu vùng sông Mê Công.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ
trương, chính sách, triển khai nhiều giải pháp để phát huy
tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội
đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn
cầu hóa, hội nhập quốc tế, đồng bằng sông Cửu Long có
nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đang đối mặt với nhiều

thách thức do đây là vùng đất mẫn cảm với thay đổi của tự
nhiên. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn ra nhanh
hơn dự báo, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh
hưởng đến sinh kế và đời sống của người dân.

Để khắc phục tình trạng trên, Chính phủ đã ban hành
Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 với những định
hướng chiến lược, các giải pháp toàn diện để phát triển bền
vững đồng bằng sông Cửu Long với mục tiêu đến năm 2050
đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng có trình độ phát
triển khá so với cả nước, mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế
- xã hội được xây dựng đồng bộ, hiện đại. Hệ thống đô thị
hiện đại được xây dựng và phân bố hợp lý tại các tiểu vùng.
Hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy được phát triển
đồng bộ, kết nối trong vùng, liên vùng và phải bảo đảm kết
hợp hài hòa, thống nhất, bổ trợ và không xung đột với hệ
thống thủy lợi, đê điều. Hạ tầng thủy lợi được xây dựng
đồng bộ phù hợp với mô hình chuyển đổi sản xuất nông
nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại các tiểu vùng sinh
thái, đồng thời phải có biện pháp hiệu quả phòng, chống,
giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho dân sinh và nền kinh tế khi có
thiên tai xảy ra...�

Nguồn: MONRE

Triển khai Nghị quyết
phát triển ĐBSCL thích ứng
với biến đổi khí hậu

Ngày 18/12, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn số 13449/VPCP-NN về lập kế hoạch
triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững
Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
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Đ
ể xây dựng Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi
trường triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP của
Chính phủ, Bộ yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, đề
xuất các nhiệm vụ, đề án, dự án triển khai thực

hiện các nhiệm vụ như: xây dựng cơ chế, chính sách điều
phối liên ngành; quy hoạch, điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở
dữ liệu liên ngành về tài nguyên và môi trường, hệ thống
quan trắc, cảnh báo, dự báo; hợp tác quốc tế; truyền thông
về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH. 

Bộ trưởng giao Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biến đổi
khí hậu (Cục Biến đổi khí hậu) chủ trì tổ chức nghiên cứu, đề
xuất cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,
chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ mang tính chất liên
ngành, liên vùng về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với
BĐKH để trình Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu xem xét,
trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Bộ Ngoại
giao, Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước và các cơ quan
liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban
Quốc gia về biến đổi khí hậu tổ chức điều phối các hoạt động
hợp tác song phương và đa phương với các quốc gia thượng
nguồn, các lưu vực sông, đồng bằng lớn trên thế giới, các
quốc gia, các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển về
phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH. 

Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với các cơ
quan có liên quan đề xuất sửa đổi chính sách đất đai, tạo
thuận lợi cho tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm thúc đẩy
sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn có sức cạnh
tranh và hiệu quả cao, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu việc xây
dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển bền vững ĐBSCL
thích ứng với BĐKH trình Bộ xem xét, báo cáo Chính phủ.

Bộ trưởng yêu cầu các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, hoàn
thiện, lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên
nước, quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch khai thác, sử
dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của ĐBSCL. Kiểm soát
chặt chẽ việc khai thác cát; lượng cát khai thác, vị trí và thời
gian khai thác phải dựa vào kết quả phân tích lượng cát về
ĐBSCL theo từng năm đảm bảo không làm tăng nguy cơ xói

lở bờ sông, bờ biển;... 
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi

trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về ĐBSCL.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
chủ trì cập nhật, trình Bộ định kỳ công bố Kịch bản về biến
đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam đến năm 2100.

Bộ trưởng giao Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng thường
trực Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt
Nam - Hà Lan về thích ứng với BĐKH và quản lý nước chủ
trì, phối hợp với Cục BĐKH, Cục Quản lý tài nguyên nước,
các cơ quan có liên quan triển khai có hiệu quả, thực chất
các quan hệ đối tác chiến lược và thỏa thuận liên quan đến
ứng phó với BĐKH, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược
về BĐKH với Hà Lan.

Các Cục: Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên nước căn
cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với
Vụ Hợp tác quốc tế, các cơ quan có liên quan nghiên cứu,
đề xuất việc xây dựng các khuôn khổ hợp tác mới với các
nước và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực BĐKH và tài
nguyên nước nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ, đầu
tư của các đối tác quốc tế để phát triển bền vững ĐBSCL.

Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước, các cơ quan
có liên quan đánh giá, đề xuất các giải pháp nhằm thực thi có
hiệu quả Hiệp định Mê Công 1995, phát huy vai trò của Việt
Nam tại Ủy hội sông Mê Công quốc tế, tăng cường hợp tác với
các quốc gia trong lưu vực sông Mê Công, bảo đảm hài hòa
lợi ích giữa các bên liên quan trong quản lý, khai thác và sử
dụng tài nguyên nước sông Mê Công; trình Bộ xem xét, báo
cáo Thủ tướng Chính phủ trước tháng 12 năm 2018. 

Bộ trưởng giao Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền
chủ trì, phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu, Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương vùng ĐBSCL và
các cơ quan có liên quan xây dựng Chương trình truyền thông
về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH. 

Để triển khai các nhiệm vụ nêu trên, Bộ trưởng yêu cầu
các đơn vị khẩn trương đề xuất các nhiệm vụ, đề án, dự án
triển khai thực hiện các nhiệm vụ gửi về Cục Biến đổi khí
hậu trước ngày 31 tháng 01 năm 2018.�

Nguồn: MONRE

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

Xây dựng kế hoạch triển khai
Nghị quyết 120/NQ-CP

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan trực
thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển
bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).
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N
gày 24/10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 1618/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án
Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc
tài nguyên và môi trường.

Đề án nhằm thiết lập hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan
trắc tài nguyên và môi trường, một thành phần trong Hệ
thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường,
trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và
môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến
năm 2030. Ứng dụng giải pháp công nghệ hiện đại nhằm
thu nhận, quản lý thống nhất, đáp ứng yêu cầu công bố,
cung cấp, khai thác, chia sẻ kịp thời thông tin quan trắc tài
nguyên và môi trường phục vụ mục tiêu hoạch định chính
sách, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, ứng
phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn bộ các số liệu
quan trắc về tài nguyên và môi trường của các cơ quan, đơn
vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), các bộ,
ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt
động quan trắc về tài nguyên và môi trường, bao gồm: Số
liệu từ các trạm quan trắc cố định; số liệu từ các hoạt động
quan trắc định kỳ; các số liệu quan trắc ngoài lãnh thổ Việt
Nam phù hợp với các thỏa thuận, điều ước quốc tế; số liệu
quan trắc từ các hoạt động không thường xuyên sẽ được
chọn lọc, tích hợp các kết quả quan trắc phù hợp. Đề án
được thực hiện trong 06 năm từ 2017 - 2022.

Nhiệm vụ của Đề án là hoàn thiện cơ chế chính sách và
các quy định kỹ thuật phục vụ thu thập, tích hợp, xây dựng,
quản lý và vận hành, khai thác, sử dụng Hệ cơ sở dữ liệu
quốc gia về quan trắc tài nguyên môi trường; đầu tư cơ sở
vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghiệp thông tin; xây
dựng cơ sở dữ liệu; đào tạo tăng cường năng lực; tăng
cường công tác tuyên truyền. 

Quyết định nêu rõ, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các

bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc
trung ương tổ chức triển khai, thực hiện Đề án;  Hướng dẫn,
kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện; tổ chức sơ
kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; định kỳ hàng năm tổng
hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án
của các bộ, ngành, các địa phương; đề xuất, kiến nghị Thủ
tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Đề án trong trường
hợp cần thiết; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan
đề xuất hoàn thiện các văn bản pháp luật, các quy định kinh
tế - kỹ thuật thuộc phạm vi thực hiện của Đề án; khuyến
khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan có
hoạt động quan trắc về tài nguyên và môi trường tham gia
đóng góp và khai thác thông tin, dữ liệu vào Hệ cơ sở dữ
liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường; đồng
thời, cụ thể hóa các nội dung của Đề án trong các chương
trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm
và trung hạn của bộ.

Bộ Quốc phòng (Ban cơ yếu Chính phủ) chịu trách
nhiệm phối hợp với Bộ TN&MT triển khai các biện pháp kỹ
thuật đảm bảo an toàn thông tin và an ninh dữ liệu trong
quá trình truyền, nhận thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi bí
mật nhà nước và Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài
nguyên và môi trường.

Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm phối hợp
với Bộ TN&MT, các bộ, ngành, địa phương liên quan hướng
dẫn, đôn đốc, kiểm tra về kết nối, liên thông, đảm bảo an
toàn thông tin và an ninh dữ liệu cho Hệ cơ sở dữ liệu quốc
gia về quan trắc tài nguyên và môi trường.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối bố trí
nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn
khác để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Đầu tư
công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng
dẫn hiện hành.�

Nguồn: DWRM

Phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu
quốc gia về quan trắc TN&MT

N
gày 28/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban
hành Quyết định số 1899/QĐ-TTg về danh sách
các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài
nguyên và Môi trường, gồm: Viện Khoa học Địa

chất và Khoáng sản; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ;
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;
Viện Khoa học tài nguyên nước; Trường Đại học Tài
nguyên và Môi trường Hà Nội; Trường Đại học Tài nguyên
và Môi trường TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm Truyền thông
tài nguyên và môi trường.

Quyết định cũng quy định các đơn vị thuộc thẩm quyền

quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao
gồm: Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng; Ban
Quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

Quyết định nêu rõ, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi
trường miền Trung là đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và
thay thế Quyết định số 74/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm
2014 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.�

Nguồn: DWRM

Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
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B
ộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà
vừa ký Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT ngày
14/12/2017 ban hành Quy trình thí điểm liên thông
giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm

quyền giải quyết của Bộ.
Theo quy định này sẽ có 11 thủ tục hành chính thuộc 03 lĩnh

vực: môi trường, tài nguyên nước và biển, hải đảo sẽ được liên
thông bằng 09 quy trình giải quyết thủ tục hành chính cụ thể.

Theo Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT, Quy trình liên
thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường là quy trình tự
nguyện, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn thực hiện hoặc
không thực hiện. Việc thực hiện theo Quy trình liên thông
phải bảo đảm cùng một lúc 03 yêu cầu: (1) cùng một đối
tượng thực hiện, (2) cùng một cơ quan có thẩm quyền giải
quyết và (3) cùng một thời điểm thực hiện.

Theo đó, một chủ dự án đầu tư muốn xin một số giấy
phép khác nhau (cùng một đối tượng thực hiện) thuộc
trách nhiệm giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
(cùng cơ quan có thẩm quyền giải quyết) thì chủ dự án
đó có thể nộp đồng thời nhiều hồ sơ xin cấp phép (cùng

thời điểm thực hiện) thì Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ
tiếp nhận và tổ chức thẩm định, cấp phép đồng thời và
trả kết quả cùng một lúc là các giấy phép theo đề nghị
của chủ dự án.

Theo tính toán của Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi
trường (đơn vị chủ trì soạn thảo) việc thực hiện Quy trình
liên thông mới được ban hành sẽ giúp doanh nghiệp rút
ngắn trung bình 54% thời gian, một số trường hợp thời gian
rút ngắn hơn 60% thời gian giải quyết TTHC.

Về tiết kiệm chi phí tuân thủ, doanh nghiệp tiết kiệm
trung bình tối thiểu 34% chi phí, một số trường hợp có thể
tiết kiệm tối đa trên 60% chi phí thực hiện TTHC. Ngoài ra,
Quy trình liên thông cũng loại bỏ một số thành phần hồ sơ
trùng lặp cho doanh nghiệp. 

Việc rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC
sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia tăng đáng kể chi phí
cơ hội và giảm bớt các rủi ro trong đầu tư, kinh doanh. Được
biết đây là lần đầu tiên một cơ quan trung ương ban hành và
triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính.�

Nguồn: DWRM

Bộ TN&MT tiên phong thực hiện liên thông giải
quyết thủ tục hành chính

B
ộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định
số 2789/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt nội dung và
dự toán kinh phí Đề án “Lập danh mục nguồn nước
liên quốc gia và danh mục nguồn nước liên tỉnh”.

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm hướng tới việc xây
dựng được Danh mục nguồn nước liên quốc gia và Danh
mục nguồn nước liên tỉnh để trình cấp có thẩm quyền ban
hành, phục vụ việc ra quyết định trong việc quản lý tài
nguyên nước ở Trung ương và các địa phương, cung cấp
thông tin cho các ngành kinh tế - xã hội liên quan đến khai
thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia, liên tỉnh.

Theo đó, Đề án cũng đề ra mục tiêu cụ thể là xây dựng
được danh mục nguồn nước liên quốc gia và danh mục
nguồn nước liên tỉnh với các thông tin chính về nguồn nước
kèm theo, bao gồm: Xác định nhóm thông tin về đặc trưng
mạng lưới sông, suối; Xác định nhóm thông tin về tài
nguyên nước mặt; Xác định nhóm thông tin về khai thác, sử
dụng nguồn nước liên quốc gia, liên tỉnh; Xác định nhóm
thông tin về hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước; xác
định nhóm thông tin về nguồn nước dưới đất.

Phạm vi thực hiện đề án đối với nguồn nước mặt là 91
sông, suối có nguồn nước liên quốc gia và 392 sông, suối
có nguồn nước liên tỉnh (Theo Quyết định số 1989/QĐ-
TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết
định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23/3/2012 của Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường). Còn đối với nước dưới đất
là các tầng chứa nước bở rời liên quốc gia, liên tỉnh của
Việt Nam.

Thời gian thực hiện Đề án được chia làm 2 giai đoạn.
Giai đoạn 1 từ năm 2017 đến năm 2020. Giai đoạn 2 được
xác định cụ thể trên cơ sở tiến độ thực hiện, hoàn thành
của đề án từ giai đoạn 1.

Nội dung nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu bao gồm:
Thu thập các văn bản, dữ liệu, thông tin, số liệu liên quan;
điều tra, khảo sát thu thập các thông số đặc trưng về nguồn
nước; xử lý, tổng hợp, rà soát phân loại các tài liệu thu thập
và các kết quả điều tra, khảo sát; tính toán, phân tích và
đánh giá xác định một số thông số đặc trưng về nguồn nước
liên quốc gia, liên tỉnh phục vụ lập danh mục; lập danh mục
nguồn nước liên quốc gia và danh mục nguồn nước liên tỉnh,
gồm một số thông số đặc trưng kèm theo;…

Giai đoạn 1 thực hiện đối với các lưu vực sông Hồng -
Thái Bình, Bằng Giang - Kỳ Cùng, Sê San, Srêpôk, Đồng Nai,
Cửu Long. Giai đoạn 2 thực hiện đối với các lưu vực sông
Mã, Cả, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn - Hà
Thanh, Ba, các sông còn lại và phần nước dưới đất.

Cục Quản lý tài nguyên nước là cơ quan chủ trì Đề án
có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ có
liên quan triển khai thực hiện Đề án.�

Nguồn: DWRM

Phê duyệt Đề án “Lập danh mục nguồn nước
liên quốc gia và danh mục nguồn nước liên tỉnh”
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U
BND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số
4063/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục
vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây
mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn

chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác
nước dưới đất đối với các huyện, thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các huyện, thị nằm trong danh mục điều chỉnh
của Quyết định trên bao gồm: Xuân Lộc, Long Thành, Trảng
Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú và thị xã
Long Khánh và Bản đồ vùng cấm, vùng hạn chế, khu vực
phải đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện
Xuân Lộc, Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu,
Định Quán, Tân Phú và thị xã Long Khánh tỷ lệ 1:25.000
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cùng với đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Thủ trưởng các
sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã thực hiện các nội
dung sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố Danh
mục và Bản đồ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Hướng dẫn UBND cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức triển
khai, thực hiện Danh mục và Bản đồ thuộc địa bàn quản
lý. Trên cơ sở Danh mục và Bản đồ được phê duyệt, tổ
chức hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành Quy định vùng
cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây mới công
trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế khai thác
nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới
đất đối với các huyện: Xuân Lộc, Long Thành, Trảng Bom,

Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú và thị xã Long
Khánh và Bản đồ vùng cấm, vùng hạn chế, khu vực phải
đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện Xuân
Lộc, Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định
Quán, Tân Phú và thị xã Long Khánh tỷ lệ 1:25.000 trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sở Xây dựng căn cứ Danh mục và Bản đồ được phê
duyệt, tổ chức rà soát trình UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch
cấp nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ
chức, tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân có liên quan
thực hiện quy định vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng
cấm xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng
hạn chế xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất
để sử dụng hệ thống cung cấp nước sạch từ nước mặt do
các đơn vị cấp nước cung cấp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Danh
mục và Bản đồ được phê duyệt, tổ chức rà soát trình UBND
tỉnh điều chỉnh quy hoạch cấp nước sạch nông thôn trên địa
bàn. Trong đó, ưu tiên sử dụng nước sạch từ nguồn nước
để phục vụ cấp nước sạch nông thôn;… 

Các sở, ban, ngành khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ
được giao tổ chức, tuyên truyền vận động công chức, viên
chức, các đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện vùng cấm
khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây dựng mới công trình
khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế xây dựng mới công
trình khai thác nước dưới đất.�
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Đồng Nai: Phê duyệt danh mục vùng cấm,
vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số
56/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài
nguyên nước trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định, giá tối thiểu tính thuế tài nguyên nước
trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh như sau: 

Một là, đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng
thiên nhiên dùng đóng chai, đóng hộp: Giá tối thiểu tính
thuế tài nguyên nước từ 32.000đ/m3 đến 2.200.000đ/m3

(tùy theo chất lượng và mục đích sử dụng).
Hai là, đối với nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng

hộp: Giá tối thiểu tính thuế tài nguyên nước từ 300.000đ/m3

đến 1.000.000đ/m3.
Ba là, nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh

nước sạch: Giá tối thiểu tính thuế tài nguyên nước từ

3.000đ/m3 đến 6.000đ/m3.
Bốn là, nước thiên nhiên dùng cho các mục đích khác:

Giá tối thiểu tính thuế tài nguyên nước từ 7.000đ/m3 đến
100.000đ/m3.

Năm là, khí CO2 thu hồi từ nước khoáng thiên nhiên:
Giá tối thiểu tính thuế tài nguyên nước là 2.800.000đ.

Quyết định nêu rõ, thuế suất và các quy định liên quan
đến việc thu thuế tài nguyên được thực hiện theo pháp luật
hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
01/11/2017 và thay thế Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND
ngày 22/5/2007 của UBND TP. Hồ Chí Minh về quy định giá
tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.�

Nguồn: DWRM

Quy định giá tính thuế tài nguyên nước
trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
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N
ăm 2017, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình đã tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các văn
bản Pháp luật tài nguyên nước đến các Sở,
ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã, các tổ

chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; triển khai các hoạt động
truyền thông về tài nguyên nước và hưởng ứng “Ngày
nước thế giới”. Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã tổ chức hội
nghị triển khai Nghị định 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ
để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy
phép khai thác tài nguyên nước kê khai tính tiền cấp
quyền khai thác tài nguyên nước. 

Về kết quả công tác cấp phép, từ ngày 01/01 đến
ngày 20/11/2017, Sở đã tiếp nhận, thẩm định và tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 13 Giấy phép gồm: 03
Giấy phép khai thác nước dưới đất; 04 Giấy phép khai

thác, sử dụng nước mặt; 06 Giấy phép xả nước thải vào
nguồn nước.

Về thực hiện công tác quy hoạch tài nguyên nước, Sở
TN&MT đã triển khai giai đoạn I của nhiệm vụ “Quy hoạch
tài nguyên nước”; đang kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ
“Điều tra, các định mực nước hạ thấp cho phép phục vụ
quản lý, cấp phép khai thác tài nguyên nước dưới đất trên
địa bàn tỉnh Thái Bình” và “Xác định vùng bảo hộ vệ sinh
khu vực lấy nước sinh hoạt đối với các công trình khai thác,
sử dụng tài nguyên nước đã được cấp phép”.

Đồng thời, Sở TN&MT đã thực hiện thanh tra, kiểm tra
16 tổ chức về việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước. Sở
đang hoàn thiện các kết luận thanh tra và báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh.�

Nguồn: DWRM

Thái Bình: Công tác quản lý TNN năm 2017

T
rong năm 2017, Sở TN&MT đã phối hợp với Sở Tài
chính, Cục thuế tỉnh tham mưu với UBND tỉnh ban
hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn
tỉnh. Ngày 25/2/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê

duyệt các Văn bản: số 1609/UBND-XDCB về việc quản lý các
nguồn nước thải lớn, quản lý ô nhiễm lưu vực sông tại các địa
phương. Ngày 7/8/2017, Sở TN&MT đã ban hành Văn bản số
1229/STNMT-NKS về việc chấn chỉnh tình trạng khai thác
nước dưới đất trái phép tại các dự án trên địa bàn tỉnh, gửi
các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Từ khi Luật Tài nguyên nước và các Nghị định, Thông
tư hướng dẫn được ban hành và có hiệu lực, công tác quản
lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc
Ninh đã cơ bản đi vào nề nếp.

Về công tác quy hoạch, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành
lập Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước
cho 8/8 huyện, thị xã và thành phố; thực hiện dự án Khoanh
định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; lập
danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. 

Trong năm 2017, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành triển khai
03 dự án: Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp
quản lý, sử dụng ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Quan trắc nước dưới đất; Mạng lưới quan trắc tài nguyên và
môi trường năm 2017.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
về Luật tài nguyên nước, Nghị định, các Thông tư lĩnh
vực tài nguyên nước được thực hiện đầy đủ. Đặc biệt,
trong năm 2017, UBND tỉnh đã trực tiếp phối hợp với Bộ
Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ mít tinh Quốc gia
hưởng ứng Ngày Nước thế giới và các sự kiện hưởng ứng

liên quan đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận,
góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về tầm quan
trọng và vai trò của tài nguyên nước đối với sự phát triển
kinh tế - xã hội.

Sở TN&MT đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây
dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và kiểm tra đột xuất đối
với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Luật đất đai,
môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước.

Về kết quả thực hiện công tác cấp phép, Sở TN&MT đã
tham mưu trình UBND tỉnh cấp 09 giấp phép về tài nguyên
nước; 15 giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (do
Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh cấp).

UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt Dự án lập danh mục
nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, đến nay đã tiến
hành xong cắm mốc cơ sở hành lang bảo vệ nguồn nước
cho 03 sông chính: Sông Đuống, sông Cầu, sông Thái Bình
với tổng số 168 mốc.

Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như:
Các vi phạm về khai thác, sử dụng nước chủ yếu do tồn tại
trước đây để lại, chậm được khắc phục theo quy định; việc
nhận thức Luật và các VBQPPL tài nguyên nước trong nhân
dân và một số tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề
khoan nước còn hạn chế; biên chế lực lượng quản lý Nhà
nước về lĩnh vực tài nguyên nước tại Sở và cấp huyện, xã
còn mỏng, hơn nữa phải thực hiện các chức năng khác như
khoáng sản, BĐKH, KTTV nên việc tham mưu trong công
tác quản lý về tài nguyên nước, việc phát hiện các vi phạm
để xử lý còn hạn chế.�

Nguồn: DWRM

Bắc Ninh: Công tác quản lý TNN năm 2017
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N
ăm 2017 Sở TN&MT đã tiếp nhận, thẩm định 10 hồ
sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên
nước, xả nước thải vào nguồn nước. Hiện tại, tỉnh
đang triển khai dự án: Điều tra, lập quy hoạch phân

bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Lai Châu đến năm 2025 tầm nhìn
đến năm 2035; dự án bắt đầu triển khai từ Quý II/2017, dự
kiến hoàn thành và công bố vào tháng 10/2018.

Về tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về tài
nguyên nước, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định
số 1422/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 về việc công bố thủ
tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT,
văn bản chỉ đạo các tổ chức cung cấp thông tin, số liệu điều
tiết, vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, Sở TN&MT ban hành các văn bản đề nghị Sở,
ngành tăng cường phối hợp trong công tác quản lý tài
nguyên nước trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý nhà nước
về tài nguyên nước…

Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các
Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tuyên
truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng, kỷ niệm ngày nước
thế giới trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với UBND huyện
Than Uyên tổ chức Mít tinh kỷ niệm Ngày nước thế giới quy
mô cấp tỉnh. Chuẩn bị nội dung, cử cán bộ tập huấn, tuyên
truyền pháp luật về tài nguyên nước cho cán bộ, công chức,
viên chức các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Sở TN&MT đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy
định của pháp luật đất đai, môi trường, tài nguyên nước tại

huyện Than Uyên và Tân Uyên đối với Công ty TNHH Một
thành viên Thủy nông Lai Châu; kiểm tra việc chấp hành các
quy định pháp luật về tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân
có các hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước; tham gia
đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định
về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng
sản đối với các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Về kết quả phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên, tính đến thời điểm hiện tại đã có 01 đơn vị kê khai
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và đã được UBND
tỉnh phê duyệt với tổng số tiền là: 25.588.652 đồng.

Sở TN&MT tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số
640/STNMT-KSN đề nghị UBND các huyện, thành phố lập
Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ và danh
mục hồ, ao, khe suối không được san lấp.�

Nguồn: DWRM

Lai Châu: Công tác quản lý TNN năm 2017

N
ăm 2017, Sở TN&MT đã cấp tổng số 115 giấy
phép trong lĩnh vực tài nguyên nước bao gồm: 23
giấy phép xả thải vào nguồn nước; 19 giấy phép
khai thác sử dụng nước mặt; 02 giấy phép thăm

dò nước dưới đất; 69 giấy phép khai thác sử dụng nước dưới
đất; 02 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Sở TN&MT đã triển khai thực hiện và hoàn thành Dự án
“Điều tra, thống kê và kiểm soát các cơ sở xả thải gây ô
nhiễm nguồn nước; lập danh mục các nguồn nước bị ô
nhiễm, suy thoái, cạn kiệt và đề xuất giải pháp xử lý, khôi
phục”. Các Dự án đang triển khai như: Quy hoạch phân bổ và
bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng cát ven biển tỉnh Bình
Thuận; Điều tra, đánh giá và khoanh định vùng cấm, vùng
hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận; Điều chỉnh quy hoạch tài nguyên
nước đảo Phú Quý; Lập danh mục nguồn nước và thiết lập
hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
nhằm quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về tài nguyên nước, Sở TN&MT đã tổ chức tập huấn Nghị

định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và
khoáng sản; tập huấn Luật Tài nguyên nước và các văn bản
hướng dẫn có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức
và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực tài
nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Về công tác thanh kiểm tra, Sở TN&MT đã kiểm tra,
giám sát việc khắc phục các tồn tại trong thăm dò, khai
thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn
nước đối với 11 cơ sở đã được thanh tra năm 2015.  

Đồng thời, Sở TN&MT đã bước đầu triển khai công tác
phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện
tính, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Hiện nay, Sở TN&MT đang triển khai thực hiện việc lập
danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn
nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, dự kiến trình UBND tỉnh
phê duyệt danh mục trong năm 2018 và triển khai thực hiện
các bước tiếp theo.�

Nguồn: DWRM

Bình Thuận: Công tác quản lý TNN năm 2017
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N
gày 21/11, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú
Yên đã có Báo cáo gửi Cục Quản lý tài nguyên
nước về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà
nước về tài nguyên nước năm 2017.

Năm 2017, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên đã trình UBND tỉnh
phê duyệt thực hiện Dự án điều tra phân loại, lập danh mục
giếng không sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên và phương
án trám lấp theo Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày
03/4/2017; tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định
số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017. 

Theo báo cáo, từ ngày 01/1/ - 17/11/2017, UBND tỉnh
Phú Yên đã cấp 06 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
02 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 08 giấy phép
khai thác, sử dụng nước dưới đất; 02 giấy phép hành nghề
khoan nước dưới đất.

Tính đến ngày 17/11/2017, tính tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đã thu là 3.613.500
đồng, dự kiến thu năm 2018 là 3.613.500 đồng.

Bên cạnh kết quả nêu trên, Sở TN&MT tỉnh cũng cho biết,

trong thời gian qua tình hình thiên tai xảy ra liên tục tại các tỉnh
miền Trung, trong đó có tỉnh Phú Yên. Do vậy, trên địa bàn tỉnh
chưa  bố trí được nguồn kinh phí cho việc lập danh mục các
nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ đối với các sông, suối,
kênh…. Do đó, Sở TN&MT kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi
trường xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện việc “Lập, quản lý
hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh”.�

Nguồn: DWRM

Phú Yên: Công tác quản lý TNN năm 2017

N
ăm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham
mưu cho UBND tỉnh Bạc Liêu triển khai các văn
bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên
nước như Luật Tài nguyên nước, các Nghị định,

Thông tư, Quyết định, và các văn bản quản lý tài nguyên
nước của địa phương. Công tác triển khai thực hiện các văn
bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước luôn được quan
tâm và kịp thời  nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về tài
nguyên nước đối với các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn
thể, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa
bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bạc Liêu đã cấp 46 Giấy phép mới gồm: 13
giấy phép xả thải vào nguồn nước; 31 giấy phép khai thác,
sử dụng nước dưới đất và 02 giấy phép hành nghề khoan
nước dưới đất; gia hạn 10 giấy phép xả thải vào nguồn
nước, 14 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và 02
giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; gia hạn và điều
chỉnh 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

UBND tỉnh cũng đã phê duyệt phương án trám lấp các
giếng khoan nước dưới đất đã hư hỏng không còn sử dụng
và xây dựng 03 trạm quan trắc nước mặt tự động trên địa
bàn tỉnh Bạc Liêu.

Hàng năm Sở TN&MT tổ chức lớp tập huấn các văn bản
quy phạm pháp luật về tài nguyên nước cho cán bộ quản lý
từ tỉnh đến cơ sở, chính quyền các cấp, doanh nghiệp đóng
trên địa bàn; Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình
tỉnh thực hiện chuyên mục về tài nguyên nước nhằm tuyên

truyền, khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp
nhân dân khai thác, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hợp lý,
bảo vệ môi trường nước mặt và nước dưới đất. 

Trong tháng 11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Bảng giá
tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Sở
TN&MT đang tiếp tục các bước hướng dẫn các tổ chức, cá
nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước tiến hành kê khai
tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; thực hiện Danh
mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn
tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;…�

Nguồn: DWRM

Bạc Liêu: Công tác quản lý TNN năm 2017 
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BƯỚC TIẾN MỚI TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN
BẢN PHÁP LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Báo cáo Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài
nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, trong năm 2017, Cục
đã quán triệt, tập trung theo đúng tinh thần chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ về các nhiệm
vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước. Trong năm 2017, đã có
02 Nghị định Chính phủ được ban hành: 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
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. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã
ban hành 08 Thông tư, trong đó có 05 Thông tư quy định
về định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên
nước và 03 Thông tư về quy định về giám sát khai thác, sử
dụng tài nguyên nước; xác định dòng chảy tối thiểu trên
sông, suối và hạ lưu các hồ chứa đập dâng; và quy định kỹ
thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây
dựng quy trình vận hành liên hồ chứa. Các văn bản khác,
Cục đang trình Bộ thẩm định, ban hành theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, trong năm 2017, Cục
Quản lý tài nguyên nước đã trình Bộ ban hành Báo cáo về 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. Cục đã phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm
định lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và thẩm
định báo cáo đánh giá bổ sung, định lượng các tác động của Dự
án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai. 

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ TN&MT,
Cục đã trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số về việc
Thanh tra việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa
trên các lưu vực sông Đồng Nai, sông Sê San và sông
Srêpốk; kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của
pháp luật về tài nguyên nước đối với các công trình hồ chứa
Krông Búk Hạ, Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp.

Tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2017, Cục Quản lý tài
nguyên nước đã thẩm định, trình Bộ cấp 170 giấy phép
trong lĩnh vực tài nguyên nước. Việc phổ biến, tuyên truyền
pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên
nước được thực hiện thường xuyên với các phương tiêOn

thông tin đaOi chúng, các trang thông tin điêOn tưW. 
Triển khai Nghị định số  82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017

của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền
cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Cục đã triển khai thực
hiện việc thẩm định, tính tiền cấp quyền, trình Bộ phê duyệt
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 28 đơn vị. Dự
kiến trong năm 2017 sẽ thu về cho ngân sách nhà nước
khoảng 150 tỷ đồng. 

Đối với công tác tổ chức bộ máy, cán bộ: Ngày
26/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban
hành Quyết định 1536/QĐ-BTNMT quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài
nguyên nước. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Cục đã được
kiện toàn so với Quyết định 1686/QĐ-BTNMT. Đặc biệt, ngày
28/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
số 1896/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Khoa học tài nguyên
nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính,
Cục thực hiện nghiêm túc việc đổi mới và nâng cao chất
lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Triển
khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong việc
tiếp nhận và trả kết quả 14 thủ tục hành chính trong lĩnh
vực tài nguyên nước. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả
qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 12 thủ tục hành
chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

Công tác hợp tác quốc tế được tăng cường, hiện Cục
đang triển khai thực hiện 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài
do Ngân hàng thế giới và Chính phủ Ý tài trợ. Bên cạnh đó,

Hội nghị tổng kết công tác Cục Quản lý tài
nguyên nước năm 2017 và triển khai kế
hoạch năm 2018

Chiều ngày 28/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm
2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã
đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Cục Quản lý tài nguyên nước.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Qúy Kiên phát biểu tại Hội nghị.
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Cục Quản lý tài nguyên nước đã cử đại diện làm Trưởng
nhóm công tác về nước của ASEAN tại Việt Nam; tham gia
vào các hoạt động tham vấn, hợp tác sông Mê Công. 

Tại các địa phương, Cục Quản lý tài nguyên nước cũng
thường xuyên, tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ
quản lý tài nguyên nước. Sở Tài nguyên và Môi trường các
tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tăng cường quản lý tài
nguyên nước như: thực hiện có hiệu quả công tác cấp phép
taì nguyên nước trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền,
phổ biến pháp luật về tài nguyên nước, nâng cao nhận thức
về tài nguyên nước tại địa phương; thực hiện công tác
thanh tra, kiểm tra thực hiện việc chấp hành pháp luật về
tài nguyên nước; phê duyệt tiền cấp quyền tính tiền khai
thác tài nguyên nước; lập Quy hoạch tài nguyên; lập danh
mục hành lang bảo vệ tài nguyên nước...

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI
NGUYÊN NƯỚC NĂM 2018

Phó Cục trưởng Châu Trần Vĩnh cũng nhấn mạnh, để tăng
cường hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước, trong năm
2018, Cục sẽ tập trung một số nhiệm vụ ưu tiên như sau:

Một là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp
luật, trọng tâm là rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về
cấp phép khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn
nước, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.

Hai là, tập trung xây dựng và hoàn thành Quy hoạch tài
nguyên nước chung của cả nước; quy hoạch tổng thể điều
tra cơ bản tài nguyên nước.

Ba là, tập trung xây dựng để trình Bộ, trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm kê tài nguyên nước quốc gia.

Bốn là, chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra các tổ chức khai thác
sử dụng nước lớn về việc tuân thủ giấy phép khai thác sử
dụng và lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, kết nối trực
tuyến về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Năm là, tiếp tục rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình
vận hành các hồ chứa, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung,
hoàn thiện các quy trình vận hành liên hồ chứa.

Sáu là, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển
khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, trọng
tâm là các quy định mới như: Ưu đãi đối với việc sử dụng
nước tiết kiệm hiệu quả; lập và quản lý hành lang bảo vệ
nguồn nước; thu tiền cấp quyền khai thác TNN. 

Bẩy là, đẩy mạnh công tác điều tra tìm kiếm nguồn NDĐ
ở vùng khan hiếm nước, thiếu nước, hải đảo. 

Tám là, 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. 

Chín là, 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.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý
Kiên ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trong

công tác quản lý tài nguyên nước năm 2017. Thứ trưởng
cũng cho rằng, báo cáo tổng kết công tác quản lý tài nguyên
nước năm 2017 đã trình bày khoa học và đầy đủ kết quả
công tác tài nguyên nước của năm, trong đó có nhiều kết
quả nổi bật trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm
pháp luật về tài nguyên nước. 

Trên cơ sở kết quả công tác năm 2017, Thứ trưởng đề
nghị Cục Quản lý tài nguyên nước trong năm 2018 cần tiếp
tục quan tâm công tác bảo vệ nguồn nước, bảo vệ hành
lang lưu vực sông, Thứ trưởng cũng chỉ đạo cần làm đúng
quy định và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
các quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Về chương trình công tác năm 2018, Thứ trưởng Trần
Quý Kiên cũng tán thành cao 9 nhiệm vụ giải pháp đã được
đề cập trong báo cáo tổng kết của Cục. Bên cạnh các nhiệm
vụ giải pháp đã nêu, Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Quản lý
tài nguyên nước cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ
như sau: (i) Tăng cường công tác phối hợp giữa lĩnh vực tài
nguyên nước với các lĩnh vực khác trong Bộ TN&MT; (ii) Tiếp
tục tập trung xây dựng và hoàn thiện quy hoạch tài nguyên
nước chung cho cả nước; (iii) Rà soát, sửa đổi và bổ sung
các quy trình vận hành liên hồ chứa; (iv) Làm tốt công tác
thanh tra kiểm tra về tài nguyên nước và tuân thủ chặt chẽ
các quy định pháp luật trong công tác cấp giấy phép trong
lĩnh vực tài nguyên nước. Đặc biệt, Cục cần chủ động, tích
cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ cụ thể đã được Bộ TN&MT
giao trong Kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP của
Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long
thích ứng với biến đổi khí hậu.�

Nguồn: DWRM

Cục trưởng Cục QLTNN Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.
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M
ục tiêu của Hội nghị nhằm tổng kết hoạt động
của Ủy ban  sông Mê Công Việt Nam năm 2017;
xác định các nhiệm vụ ưu tiên Ủy ban cần tập
trung thực hiện trong năm 2018 và tới năm

2020; đồng thời, nghiên cứu đề xuất Đề án kiện toàn Ủy
ban sông Mê Công Việt Nam.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện nhiệm vụ năm
2017, Ủy ban đã thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên
của Ủy ban quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ số 114/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 về chức
năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban
sông Mê Công Việt Nam như làm đầu mối trong hợp tác Mê
Công, thúc đẩy thực hiện các Chương trình, Chiến lược của
Ủy hội sông Mê Công quốc tế đặc biệt trong duy trì hoạt
động quan trắc, giám sát tài nguyên nước và tài nguyên liên
quan trong lưu vực; thúc đẩy việc thực hiện các quy chế sử
dụng nước và tăng cường hợp tác với các quốc gia thượng
lưu, các đối tác phát triển và kết nối với các cơ chế hợp tác
vùng khác trên lưu vực. 

Bên cạnh đó, Ủy ban đã kịp thời báo cáo lên cấp lãnh
đạo cao nhất của Đảng và Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo và
hoàn thành nhiệm vụ tiến hành tham vấn cho Dự án thủy

điện dòng chính Pắc-Beng của Lào, phối hợp với các quốc
gia thành viên của Ủy hội thống nhất một Tuyên bố chung
về các giải pháp cần thực hiện để giảm thiểu tác động của
công trình Pắc-Beng. Đồng thời, tích cực tham gia hỗ trợ
các hoạt động hợp tác song phương, các sáng kiến hợp tác
trong vùng và lưu vực sông Mê Công, đặc biệt trong các lĩnh
vực tài nguyên nước và môi trường, theo phân công của
Thủ tướng Chính phủ; Hoàn thành việc kiện toàn tổ chức,
cập nhật danh sách Lãnh đạo và Ủy viên Ủy ban nhằm mở
rộng chức năng nhiệm vụ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả
hoạt động của Ủy ban;…

Hội nghị Ủy ban sông Mê Công Việt Nam năm 2017
cũng đã thống nhất nhất Kế hoạch hành động từ nay
đến năm 2020 của Ủy ban tập trung vào các nhiệm vụ
đầu mối phối hợp với các quốc gia ven sông khác thực
hiện Hiệp định Mê Công 1995; thực hiện các nhiệm vụ
do Chính phủ giao về nghiên cứu, đề xuất các giải pháp
liên quan đến phát triển thượng nguồn và kế hoạch
thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát
triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với
biến đổi khí hậu.

Theo đó, Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ ưu tiên

Hội nghị Uỷ ban sông Mê Công
Việt Nam năm 2017

Ngày 8/12 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã chủ trì Hội nghị Ủy ban sông Mê Công
Việt Nam năm 2017. Tham dự Hội nghị có các lãnh đạo và Ủy viên Ủy ban sông Mê Công
Việt Nam của 06 Bộ, ngành, 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 04 tỉnh Tây Nguyên thuộc
lưu vực sông Mê Công của Việt Nam và đại diện Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

HO�T Đ�NG QU�N LÝ

Toàn cảnh Hội nghị. Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.
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mà Ủy ban sẽ tập trung triển khai trong năm 2018 như sau:
Một là, phối hợp với các quốc gia thành viên và Ban Thư

ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế tiến hành các nghiên cứu,
cung cấp cơ sở khoa học để phục vụ cho việc ra quyết định
của Ủy hội về các hoạt động phát triển trên lưu vực, đặc
biệt là tiến trình tham vấn trước các dự án thủy điện dự kiến
xây dựng trên dòng chính sông Mê Công. Việt Nam cần phải
tuân thủ và thực hiện một cách gương mẫu các thỏa thuận
của Ủy hội sông Mê Công quốc tế và quốc tế, đặc biệt đối
với là các sông chúng ta là thượng nguồn, để làm cơ sở cho
các nỗ lực đạt được thỏa thuận chia sẻ lợi ích trong lưu vực. 

Hai là, kiến nghị Ủy hội sông Mê Công quốc tế quan tâm
thúc đẩy thực hiện cơ chế trao đổi và chia sẻ thông tin số
liệu về đảm nhiệm nhiệm vụ điều hòa dòng chảy của quy
trình vận hành của các dự án thủy điện trên dòng chính,
duy trì mạng quan trắc tài nguyên nước và môi trường
xuyên biên giới, xây dựng cơ chế cung cấp thông tin trực
tiếp cho các địa phương, các cộng đồng và các bên liên
quan trong lưu vực phục vụ các hoạt động phát triển kinh
tế xã hội tại địa phương.

Ba là, đẩy mạnh các hoạt động phối hợp của Ủy hội sông
Mê Công quốc tế với cơ chế hợp tác tài nguyên nước Mê Công
- Lan Thương để có đầy đủ thông tin trên toàn lưu vực, phục
vụ công tác quản lý lưu vực sông Mê Công một cách tổng
hợp, đề xuất Ủy hội tăng cường cơ chế hợp tác với các tổ
chức lưu vực sông quốc tế khác nhằm trao đổi kinh nghiệm
quản lý, vận hành hiệu quả các tổ chức lưu vực sông.

Bốn là, tham gia với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên
quan xác định các thông tin cập nhật về kế hoạch thực hiện
các dự án chuyển nước của Thái Lan tại vùng Đông Bắc Thái
Lan và kế hoạch xây dựng các dự án thủy điện dòng chính
và sử dụng nước của Campuchia, kịp thời báo cáo Lãnh đạo
Đảng và Chính phủ xem xét quyết định.

Năm là, Ủy ban cần giúp xem xét đầy đủ số liệu và quy
hoạch trong tất cả các bộ ngành có liên quan (tài nguyên

nước, đất đai, giao thông, thuỷ lợi, nông nghiệp...); hỗ trợ
xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu, hoàn thiện mạng
lưới quan trắc giúp điều hành phát triển kinh tế. 

Sáu là, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiến hành
xây dựng và triển khai Dự án đánh giá toàn diện nguyên
nhân và giải pháp đối với tình sạt lở, sụt lún đất tại các tỉnh
Đồng bằng sông Cửu Long, nghiên cứu đề xuất các giải
pháp ứng phó với tình trạng thiếu nước, gia tăng xâm nhập
mặn trong bối cảnh gia tăng sử dụng nước ở thượng nguồn
và biến đổi khí hậu. 

Bẩy là, tập trung phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ,
ngành liên quan thực hiện Đề án đánh giá, đề xuất các giải
pháp nhằm thực thi có hiệu quả Hiệp định Mê Công 1995,
báo cáo Thủ tướng Chính phủ nêu trong Nghị quyết số
120/NQ-CP của Chính phủ. 

Tám là, thực hiện tốt công tác truyền thông về chủ
trương của Đảng và Nhà nước liên quan đến các hoạt động
phát triển thượng nguồn thông qua trang thông tin điện tử.

Chín là, chuẩn bị tốt về nội dung và công tác tổ chức cho
Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 Ủy hội sông Mê Công quốc tế tổ
chức vào ngày 5 tháng 4 năm 2018 tại Siêm Riệp,
Campuchia. Chuẩn bị và hoàn thành tốt nhiệm kỳ Chủ tịch
Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế năm 2018.

Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ khác mà Ủy ban sẽ ưu
tiên triển khác trong năm 2018 như: Phối hợp với Ban Thư
ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế tổ chức các hoạt động
trao đổi, chia sẻ kết quả Nghiên cứu chung của Ủy hội,
kinh nghiệm của các lưu vực sông quốc tế khác về quản lý
tổng hợp tài nguyên nước và quản lý lưu vực sông cho các
Ủy viên Ủy ban; Tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động
của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam thông qua cơ chế trao
đổi và chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành địa phương
thành viên Ủy ban và đề xuất kiện toàn Ủy ban sông Mê
Công Việt Nam.�

Nguồn: DWRM

HO�T Đ�NG QU�N LÝ

Ông Trần Đức Cường - Phó chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê
Công Việt Nam báo cáo tại Hội nghị.

Đại diện TP. Cần Thơ phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
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Quy định bộ dữ liệu,
chuẩn dữ liệu về tài nguyên nước

T
heo đó, Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực
tiễn đề xuất chuẩn dữ liệu, bộ dữ liệu trong lĩnh
vực TNN” được thực hiện nghiên cứu đáp ứng các
tồn tại nêu trên.

Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP quy
định  thông tin, dữ liệu TNN bao gồm: Số lượng, chất lượng
nước mặt, nước dưới đất; số liệu điều tra khảo sát địa chất
thủy văn; các dữ liệu về khai thác và sử dụng TNN và xả
nước thải vào nguồn nước trong nước và liên quốc gia; quy
hoạch các lưu vực sông, quản lý, khai thác, bảo vệ các
nguồn nước quốc tế; kết quả cấp, gia hạn, thu hồi, điều
chỉnh giấy phép thăm dò khai thác, sử dụng TNN, giấy phép
xả nước thải vào nguồn nước, trám lấp giếng khoan không
sử dụng; các dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng đến TNN; hồ
sơ kỹ thuật của các trạm, công trình quan trắc TNN; các dữ
liệu về danh mục lưu vực sông.

Theo quy định trên thì thông tin, dữ liệu TNN cần quản
lý khá nhiều, tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu đề tài trước
mắt tập trung nghiên cứu đề xuất được bộ dữ liệu, chuẩn
dữ liệu về số lượng nước, chất lượng nước và khai thác sử
dụng nước (bao gồm cả nước mặt và nước dưới đất). Đây
là bộ dữ liệu quan trọng và chủ yếu trong công tác quản lý

TNN, là các thành phần quan trọng trong hoạt động điều
tra, đánh giá TNN thuộc hoạt động điều tra cơ bản TNN và
bộ dữ liệu này đang là nhu cầu của tất cả các đối tượng
quan tâm liên quan về TNN. Trong khi đó, theo nghiên cứu
trên thế giới cũng cho thấy, các thông tin, dữ liệu về TNN
nhìn chung được quản lý thành 3 nhóm chính là: Số lượng
nước; chất lượng nước và khai thác, sử dụng nước. 

Để đáp ứng được các tồn tại nêu trên và đáp ứng việc
xây dựng tạo lập và quản lý cập nhật cơ sở dữ liệu TNN
quốc gia và tích hợp cơ sở dữ liệu của bộ ngành, địa
phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia, nội dung nghiên cứu đề
tài đưa ra quy định bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu TNN thống
nhất về nội dung, cấu trúc, thành phần; kiểu loại dữ liệu và
định dạng dữ liệu. Ngoài ra, để đáp ứng cho công tác quản
lý, thống nhất trong việc biên tập bản đồ TNN, đề tài
nghiên cứu quy định thống nhất các yếu tố chuyên môn và
cách thể hiện các thông tin dữ liệu này khi biên tập bản đồ
nhằm đảm bảo quy định thống nhất cao và đầy đủ của bộ
dữ liệu TNN. 

Kết quả của đề tài là cơ sở để xây dựng Dự thảo “Thông
tư quy định kỹ thuật các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu TNN”
thống nhất trong quản lý.�

THS. NGUY�N TH� PH��NG HOA, THS. NGÔ M�NH HÀ VÀ NHÓM NGHIÊN C�U
Cục Quản lý tài nguyên nước

Xây dựng CSDL là yêu cầu cơ bản trong xây dựng hệ thống quản lý ở các ngành, lĩnh vực. Các số
liệu, dữ liệu được xây dựng quản lý yêu cầu phải đầy đủ, toàn diện, chính xác, đồng bộ và kịp thời
phục vụ cho công tác quản lý, trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin. Do đó, mọi lĩnh vực đều cần thiết
phải xây dựng một chuẩn cơ sở dữ liệu của mình và lĩnh vực TNN cũng vậy, cần thiết phải có quy
định cụ thể về chuẩn dữ liệu thống nhất, chính xác và đồng bộ từ Trung ương đến các cấp quản lý.

BỘ DỮ LIỆU TNN

Bộ dữ liệu
thành phần

chất lượng nước

Bộ dữ liệu
thành phần
KTSD nước

Bộ dữ liệu
thành phần

số lượng nước

Số lượng
nước mặt

Số lượng
nước

dưới đất

Chất lượng
nước mặt

Chất lượng
nước

dưới đất

KTSD
nước mặt

KTSD
nước

dưới đất

Hình 1: Cấu trúc, thành phần chính bộ dữ liệu thành phần TNN
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Cơ sở giám sát tài nguyên nước
dưới tác động của BĐKH

Đ
ây là kết quả nghiên cứu của TS Nguyễn Minh
Khuyến - Phó cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên
nước với đề tài ”Nghiên cứu cơ sở khoa học và
thực tiễn xác lập hệ thống quan trắc - giám sát

tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước mặt, nước
dưới đất. Nghiên cứu điển hình trên lưu vực sông Mã”. Đề
tài nằm trong khuôn khổ Chương trình khoa học và công
nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với
biến đổi khí hậu giai đoạn 2011- 2015.

Từ các nghiên cứu tổng quan về hệ thống quan trắc -
giám sát tác động của BĐKH đến nguồn nước mặt, nước
dưới đất của thế giới và ở Việt Nam, TS Nguyễn Minh
Khuyến đã đưa ra cơ sở xác định các yếu tố đặc trưng trong
bối cảnh BĐKH có khả năng tác động đến nguồn tài nguyên
này. Đồng thời, đánh giá được kết quả xây dựng mạng lưới
quan trắc tài nguyên nước hiện tại của Việt Nam và đề ra bộ
tiêu chí trên.

Đề tài cũng thiết lập được mạng lưới quan trắc tài
nguyên nước toàn quốc là 172 trạm quan trắc nước mặt (50
trạm xu thế, 104 trạm vận hành, 18 trạm tuân thủ) và 616

điểm quan trắc nước dưới đất (314 điểm xu thế, 251 điểm
vận hành, 51 điểm tuân thủ). Thiết lập được mạng lưới quan
trắc tài nguyên nước sông Mã là 17 trạm quan trắc nước
mặt (10 trạm xu thế, 5 trạm vận hành, 2 trạm tuân thủ),
trong đó 4 trạm giám sát BĐKH, NBD; và 24 điểm quan trắc
nước dưới đất (13 điểm xu thế, 11 điểm vận hành), trong
đó 21 điểm giám sát BĐKH.

Trên cơ sở này, xây dựng Bản đồ mạng lưới quan trắc -
giám sát tác động của BĐKH đến nguồn nước mặt nước
dưới đất trên toàn quốc tỷ lệ 1:1000.000; Bản đồ hệ thống
quan trắc - giám sát tác động của BĐKH đến tài nguyên
nước trên lưu vực sông Mã, tỷ lệ 1:200.000.

Qua kết quả nghiên cứu, cần có nghiên cứu đánh giá tác
động BĐKH đề tài nguyên nước ở từng lưu vực sông một
cách chi tiết. Kết quả thiết lập mạng quan trắc trên lưu vực
sông Mã có thể sử dụng cho việc quy hoạch mạng quan trắc,
sau khi đánh giá, đúc rút kinh nghiệm để nhân rộng cho các
lưu vực sông khác. Bên cạnh đó, để có vị trí các điểm quan
trắc cụ thể cần nghiên cứu chi tiết về địa chất, địa tầng.�

Nguồn: MONRE

Để thiết lập hệ thống quan trắc - giám sát tác động của BĐKH đến tài nguyên nước mặt và
nước dưới đất cần phải có bộ tiêu chí, bao gồm các tiêu chí về: mục tiêu quan trắc, mật độ
trạm, vị trí trạm, chỉ tiêu và tần suất quan trắc.

Trạm quan trắc nước mặt tự động ở Đồng Nai
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Hội nghị cấp cao lần thứ 3 các quốc gia
Châu Á - Thái Bình Dương về nước

T
ham dự Hội nghị lần này có khoảng hơn 600 đại
biểu đại diện cho chính phủ đại diện cho các quốc
gia, vùng lãnh thổ khu vực CA-TBD, các tổ chức
nghiên cứu khoa học và tổ chức quốc tế. Với chủ

đề chính là An ninh nguồn nước cho Phát triển bền vững,
Hội nghị được tổ chức nhằm xác định phương hướng cho
phát triển bền vững cho khu vực CA-TBD với viễn cảnh về
tài nguyên nước và chia sẻ giữa các quốc gia những hành
động và giải pháp cụ thể theo hướng hợp tác xuyên biên
giới, hợp tác đa phương về quản lý tổng hợp nguồn nước,
phát triển kinh tế trên cơ sở phát triển tài nguyên nước và
thực hiện các chương trình nghị sự toàn cầu đã đạt được
thỏa thuận.

Trong hai ngày làm việc, đã có 10 phiên thảo luận được
tổ chức với nhiều chủ đề khác nhau như quản trị nước đô thị,
thu gom và tích trữ nước mưa, quản lý nước ngầm bền vững,
nước và thảm họa thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu,
vai trò của phụ nữ và thanh niên trong an ninh nguồn nước,…

Tại Hội nghị này, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi

trường Việt Nam Nguyễn Linh Ngọc đã có bài phát biểu
trước toàn thể các đại biểu, chia sẻ những khó khăn, thách
thức và những nỗ lực của Việt Nam trong việc ứng phó với
biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước, đồng thời đưa ra
những đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy những kết quả đạt
được từ Hội nghị này, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ
tiếp tục là đối tác có trách nhiệm và tích cực, sẵn sàng hợp
tác chặt chẽ và hiệu quả với tất cả các đối tác để thực hiện
thành công các sáng kiến và giải pháp được nhất trí thông
qua tại Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã thông qua Tuyên
bố chung, thể hiện quyết tâm và nỗ lực đảm bảo an ninh
nguồn nước của mỗi quốc gia bằng nhiều biện pháp,
công cụ quản lý và quản trị cùng sự hỗ trợ của công cụ
và cơ chế tài chính. Đồng thời tăng cường hợp tác ở các
cấp trong các khuôn khổ khu vực và quốc tế về đảm bảo
an ninh nguồn nước giữa các nước khu vực CA-TBD
trong thời gian tới.�

Nguồn: MONRE

Trong hai ngày 11 và 12/12/ 2017, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ
trưởng Nguyễn Linh Ngọc làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị Cục Quản lý
tài nguyên nước, Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng Ủy ban sông Mê công Việt Nam đã
tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 3 các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương (CA-TBD) về
nước (the 3rd Asia Pacific Water Summit), tại Yangon, Myanmar. Hội nghị cấp cao lần này
được tổ chức với chủ đề “An ninh nguồn nước cho Phát triển bền vững”, tiếp theo hai Hội
nghị trước đây, lần đầu tiên tổ chức tại Nhật Bản và lần thứ hai tổ chức tại Thái Lan.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Việt Nam Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại
Hội nghị cấp cao lần thứ 3 các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương
về nước tại Myanmar.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
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HO�T Đ�NG QU�N LÝ

Việt Nam - Singapore:
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực
môi trường và tài nguyên nước

Đ
i cùng Đoàn công tác có bà Catherine Wong, Đại
sứ Singapore tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo
các đơn vị của Bộ Môi trường và Tài nguyên nước
Singapore. Tham dự buổi tiếp về phía Bộ Tài

nguyên và Môi trường có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc
tế, Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, Viện
Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Văn
phòng Bộ.

Trước đó tại buổi tiếp và làm việc ngày 25/4/2017 giữa
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà với
Bộ trưởng Bộ Môi trường và Tài nguyên nước Singapore
Masagos Zulkifli, hai bên đã trao đổi về việc ký kết Biên bản
ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên
nước giữa hai Bộ.

Mục đích của Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp
tác về kỹ thuật trong bảo vệ môi trường, quản lý môi trường
và tài nguyên nước giữa hai bên với các nội dung hợp tác
như: thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu,
kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất lượng không khí, quản lý
chất thải rắn và chất thải độc hại, quản lý ô nhiễm tiếng ồn,
các vấn đề môi trường khu vực, quản lý chất lượng nước và
các nội dung khác mà hai bên cùng quan tâm.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên hoan
nghênh và chào mừng Thứ trưởng Albert Chua và Đoàn công
tác Bộ Môi trường và Tài nguyên nước Singapore đến thăm
và làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ trưởng
đánh giá cao công tác bảo vệ môi trường và quản lý tài
nguyên nước của Singapore cũng như kết quả hợp tác song
phương giữa hai nước trong các lĩnh vực này thời gian qua.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên khẳng định, việc chuẩn bị tốt
văn kiện hợp tác giữa hai Bộ sẽ mở ra tiềm năng lớn và
nhiều triển vọng hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên
cùng quan tâm. Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn Bộ Môi
trường và Tài nguyên nước Singapore sẽ tiếp tục phối hợp
với Bộ Tài nguyên và Môi trường để triển khai hiệu quả biên
bản ghi nhớ hợp tác.

Trao đổi tại buổi tiếp, Thứ trưởng Albert Chua cũng chia
sẻ một số nội dung Bộ Môi trường và Tài nguyên nước

Singapore quan tâm và có thế mạnh để hai bên trao đổi, hợp
tác như tăng cường năng lực quản lý môi trường và tài nguyên
nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, thành phố thông
minh và bền vững; ô nhiễm khói mù xuyên biên giới… 

Thứ trưởng Albert Chua cho rằng, việc ký kết Biên bản
ghi nhớ hợp tác sẽ là tiền đề quan trọng để chuẩn bị cho
những hợp tác sắp tới giữa hai Bộ, nhất là trong bối cảnh
Singapore sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên của
ASEAN trong năm 2018.

Đánh giá cao các nội dung hợp tác của Biên bản ghi
nhớ, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho rằng, Singapore là một
quốc gia có tiếng nói quan trọng và trách nhiệm trong cộng
đồng ASEAN. Vì vậy, với tư cách Chủ tịch luân phiên của
ASEAN năm 2018, Singapore sẽ trở thành động lực mạnh
mẽ để các quốc gia trong ASEAN thống nhất hợp tác để biến
ý tưởng xây dựng và liên kết các thành phố bền vững của
ASEAN thành hiện thực.

Kết thúc buổi tiếp, hai bên nhất trí về việc lãnh đạo hai
Bộ sẽ sớm ký kết và có những hành động tích cực để triển
khai thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác, thắt chặt hơn nữa
mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia và góp
phần tăng cường hợp tác đa phương về tài nguyên và môi
trường trong cộng đồng ASEAN.�

Nguồn: MONRE

Chiều ngày 07/12, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã có buổi tiếp
xã giao ông Albert Chua, Thứ trưởng Bộ Môi trường và Tài nguyên nước Singapore nhằm
trao đổi và thúc đẩy việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực môi
trường và tài nguyên nước.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tiếp ông Albert Chua, Thứ
trưởng Bộ Môi trường và Tài nguyên nước Singapore
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Đ
ối với vấn đế
nước thải, với
hiện trạng 82%
lượng nước thải

không được tái chế trong
khu vực thể hiện một mối
đe dọa lớn đối với sức khoẻ
con người và môi trường
đồng thời với mối quan tâm
về việc đáp ứng tốt hơn các
nhu cầu về nước. 

Tổng giám đốc IWMI -
Bà Claudia Sadoff cho biết,
các xung đột vũ trang và số
lượng lớn người tị nạn đã
đặt thêm căng thẳng về đất
và nước ở Trung Đông và
Bắc Phi (MENA). Đây cũng
là thông điệp chính của các
nhà nghiên cứu IWMI khi
tham gia Diễn đàn Nước Ả
Rập vào cuối tháng 11/2017
tại Cairo, Ai Cập.

Trung Đông và Bắc Phi
đã trở thành điểm nóng của
việc sử dụng nước không
bền vững, do lượng nước sử
dụng hiện tại đã vượt quá
số lượng sẵn có của tự
nhiên. Điều này có thể có
những hậu quả lâu dài
nghiêm trọng đối với tăng
trưởng và ổn định khu vực.
Chình vì vậy, các giải pháp
để thu hẹp khoảng cách
giữa cung và cầu nước là
một ưu tiên hàng đầu tại
khu vực này. 

Theo báo cáo tại Diễn
đàn Nước Ả Rập lần thứ tư,

diễn ra tại Cairo (Ai Cập), mâu thuẫn vũ
trang và số lượng lớn người tị nạn đã gây ra
những căng thẳng lớn về tài nguyên đất và
nước ở MENA cũng như cơ sở hạ tầng trong
các cộng đồng tiếp nhận người tị nạn. Chỉ
riêng ở Jordan, theo Bộ Thủy lợi, Tài nguyên
nước và Biến đổi khí hậu của nước này cho
biết, cuộc khủng hoảng người tị nạn đã làm
giảm lượng nước có sẵn trên đầu người
xuống còn 140 mét khối, thấp hơn nhiều so
với ngưỡng 500 mét khối trên toàn cầu do sự
khan hiếm nước nghiêm trọng tại Jordan.
Nguyên nhân của tình trạng này là do tác
động phát triển kinh tế - xã hội cùng với tác

động của nhiều thập kỷ gia tăng dân số
nhanh, đô thị hoá và thâm canh nông
nghiệp. 

Một báo cáo mới đây của Ngân hàng
Thế giới cho biết, hơn 60% dân số khu vực
Trung Đông và Bắc Phi bị ảnh hưởng bởi áp
lực về nguồn nước cao hoặc rất cao so với
trung bình toàn cầu khoảng 35%. Báo cáo
tiếp tục cảnh báo rằng sự khan hiếm nước
liên quan đến khí hậu dự kiến sẽ làm thiệt
hại kinh tế ước tính khoảng 6-14% GDP của
khu vực này vào năm 2050 - mức cao nhất
trên thế giới.�

Nguồn: DWRM (tổng hợp)

Tăng cường các giải pháp về
nước ở Trung Đông và Bắc Phi 

Viện Quản lý Nước Quốc tế (IWMI) đang tích cực theo đuổi các nghiên cứu hợp tác tại Trung
Đông và Bắc Phi (MENA). Một trong số đó là nhanh chóng triển khai “hệ thống tưới tiêu năng
lượng mặt trời ở một số quốc gia", cho thấy nhiều hứa hẹn để đạt được 03 mục tiêu đảm bảo về
“Nước - Năng lượng - Lương thực" nhưng cũng có thể gây ra những rủi ro về môi trường khác.

Những người phụ nữ lấy nước ở quận Al-Minsalah, tỉnh Haddjah, Yemen.

KHOA H�C CÔNG NGH	 - H
P TÁC QU�C T�
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N
ghị quyết tuyên bố ngày Chủ đề "Vệ sinh cho Mọi
người" (A/RES /67/291) được thông qua vào ngày
24 tháng 7 năm 2013 và kêu gọi các quốc gia
thành viên Liên hợp quốc và các bên liên quan

khuyến khích thay đổi hành vi và thực hiện các chính sách
nhằm tăng cường tiếp cận với vệ sinh môi trường cho những
người nghèo, cùng với  những lời kêu gọi dừng việc đi vệ
sinh ngoài trời, coi đó hành động đó là cực kỳ có hại cho sức
khỏe cộng đồng. Vấn đề vệ sinh môi trường cũng là một
quyền cơ bản cho sự an toàn của phụ nữ, những người có
nhiều nguy cơ là nạn nhân của lạm dụng và thiếu tôn trọng
vì thiếu tiếp cận với nhà vệ sinh riêng tư kín đáo. 

Nghị quyết cũng thừa nhận vai trò của xã hội dân sự và
các tổ chức phi chính phủ trong việc nâng cao nhận thức về
vấn đề này. Đồng thời nghi quyết cũng kêu gọi các quốc gia
tiếp cận vấn đề vệ sinh trong một bối cảnh rộng hơn bao
gồm việc xúc tiến đầu tư và quan tâm đến vấn đề vệ sinh,
cung cấp các dịch vụ vệ sinh cơ bản và xử lý nước thải và
tái sử dụng nước thải trong quá trình quản lý tổng hợp tài
nguyên nước. 

NHÀ VỆ SINH AN TOÀN CỨU SỐNG NHIỀU 
MẠNG NGƯỜI 

Các nguồn thải của con người có thể là nguy cơ lây lan
bệnh tật, do đó, nhà vệ sinh an toàn có thể cứu sống tính
mạng của chúng ta. Tuy nhiên, hiện nay có khoảng 4,5 tỷ
người không có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Ngày Nhà vệ
sinh Thế giới năm nay sẽ tạo động lực cho toàn thế giới
cùng hướng tới những giải pháp để giải quyết cuộc khủng
hoảng vệ sinh toàn cầu.

Trong mục tiêu Phát triển bền vững đến năm 2030, cụ
thể là SDG # 6, nhằm mục đích tiếp cận mọi người về vệ
sinh và giảm một nửa số lượng nước thải không qua xử lý
và tăng tái chế và tái sử dụng nước an toàn.

Ngày nay, các nước nghèo và các nước đang phát triển
chi phí khoảng 260 tỷ đô la mỗi năm (tương đương 1,5 %
GDP) cho chi phí khám chữa bệnh liên quan đến các vấn đề
vệ sinh, trong khi mỗi đô la đầu tư vệ sinh an toàn có thể
đem lại lợi nhuận gấp 5 lần bằng cách giữ cho con người
khỏe mạnh và hiệu quả.

"CHẤT THẢI CỦA CHÚNG TA ĐI ĐÂU?" - CHỦ ĐỀ NGÀY
NHÀ VỆ SINH THẾ GIỚI 2017

Là một phần của chủ đề Ngày Nước Thế giới 2017 -
Nước thải.  câu hỏi đặt ra là : "Chất thải của chúng ta đi
đâu?". Chất thải của con người thải ra ngoài môi trường là
nguy cơ lây lan bệnh bệnh, làm suy yếu nghiêm trọng tiến

bộ trong sức khoẻ và sự sống còn của trẻ em và người yếu.
Ngay cả ở các nước giàu, việc xử lý nước thải có thể không
hoàn hảo, dẫn đến các con sông và bờ biển không thể đánh
bắt an toàn hoặc được có những ảnh hưởng nhất định tới
môi trường sông và biển.

Mặt khác, nước thải được quản lý an toàn như một
nguồn năng lượng, nguồn dinh dưỡng và nguồn nước an
toàn, bền vững. 

Do vậy, hưởng ứng chủ đề Ngày nhà vệ sinh thế giới
2017, Liên Hợp Quốc kêu gọi  mối liên kết cộng đồng, đồng
thời là lời kêu gọi của thiên nhiên. Tùy thuộc vào nơi chúng
ta sinh sống, không phải lúc nào cũng có thể xử lý chất thải
của con người một cách an toàn nhưng yêu cầu toàn nhân
loại có trách nhiệm với vấn đề vệ sinh môi trường của chính
những chất thải mà con người thải ra. 

Để đạt được SDG# 6, chúng ta cần toàn thế giới tham
gia vào một cuộc hành trình 4 bước:

- Ngăn chặn: Chất thải của con người phải được lưu giữ
trong một nhà vệ sinh hợp vệ sinh và được lưu trữ trong
một hố kín hoặc bể chứa, cách li tiếp xúc với người.

- Vận chuyển: Đường ống/cống hoặc dịch vụ vệ sinh
rỗng phải vận chuyển chất thải đến khu vực xử lý một cách
an toàn.

- Xử lý chất thải: chất thải của con người  phải được xử
lý để nước thải và chất thải có thể được an toàn trở về môi
trường.

- Xử lý hoặc tái sử dụng: Khi chất thải được xử lý  an
toàn có thể được sử dụng để sản xuất năng lượng hoặc là
phân bón trong sản xuất nông nghiệp.�

Nguồn: un.org

Ngày Nhà vệ sinh thế giới 19.11
Để đảm bảo vệ sinh và môi trường liên quan đến nhà vệ sinh và đề cao mối quan tâm của thế giới
tới vấn đề này, Liên Hiệp Quốc đã lấy ngày 19.11 là ngày Nhà Vệ Sinh thế giới (World Toilet Day).

KHOA H�C CÔNG NGH	 - H
P TÁC QU�C T�



“Biến đổi khí hậu với cuộc sống”
năm 2017

Trao giải Cuộc thi

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc
sống đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” với Chủ đề: Lũ lụt, hạn hán và hành
động của chúng ta. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc đã đến dự và phát biểu tại Lễ trao giải. 

Sau hơn 3 tháng phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 516 tác phẩm dự thi. Tại Lễ trao giải,
Ban tổ chức (BTC) đã trao một giải bài viết được đọc nhiều nhất, một giải video được xem nhiều nhất, một
giải Ba tập thể và một giải Nhì tập thể. Đặc biệt, BTC đã trao một giải Nhất cá nhân dành cho tác phẩm
"Mỗi con người - Một hành động - Một nhận thức" của sinh viên Đại học Vinh; một giải Nhất tập thể dành
cho Clip “Mẹ trái đất” của sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Tại buổi Lễ, Ban tổ chức đã chính thức phát động Cuộc thi Biến đổi khí hậu với cuộc sống năm 2018
với chủ đề: “Hạn hán và Xâm nhập mặn”.

Toàn cảnh Lễ trao giải

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc
phát biểu tại buổi Lễ trao giải

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc,
ông Hồ Ngọc Hải - Chủ tịch Hội Nước sạch và

Môi trường Việt Nam trao giải cho tập thể,
cá nhân đạt giải nhất

Ông Nguyễn Văn Toàn (bên phải)-
Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và

Cuộc sống, Trưởng ban Tổ chức trao giải
cho thí sinh đạt giải


