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V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2017 và
áp dụng đối với khối lượng sản phẩm hoàn thành từ
ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Theo Quyết định, Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan
trắc môi trường gồm: Đơn giá sản phẩm hoạt động quan
trắc môi trường không khí xung quanh; đơn giá sản phẩm
hoạt động quan trắc môi trường nước mặt lục địa; đơn giá
sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường nước dưới đất;
đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc chất lượng nước

mưa axit; đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi
trường đất; đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi
trường nước biển; đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc
khí thải công nghiệp; đơn giá sản phẩm hoạt động quan
trắc phóng xạ.

Quyết định cũng quy định cụ thể về căn cứ tính đơn giá,
phương pháp tính chi tiết các khoản mục chi phí trực tiếp
(bao gồm chi phí nhân công và chi phí vật liệu), phần tổng
hợp đơn giá sản phẩm và hướng dẫn áp dụng.�

Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự
nghiệp công lĩnh vực môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có Quyết định số 3217/QĐ-BTNMT về việc Ban hành
Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường do Bộ TN&MT đặt hàng, giao
kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2017 (theo mức tiền lương cơ sở 1.300.000
đồng/tháng) cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

T
hông tư này quy định về bảo vệ nước dưới đất
trong các hoạt thăm dò, khai thác nước dưới đất,
khoan khảo sát địa chất công trình, thăm dò địa
chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, xử lý nền

móng công trình, tháo khô mỏ và các hoạt động khoan, đào
khác có liên quan đến nước dưới đất. 

Về nguyên tắc bảo vệ nước dưới đất, Thông tư quy
định: Bảo vệ nước dưới đất lấy phòng ngừa làm chính, chú
trọng việc bảo vệ nguồn nước dưới đất tại khu vực bị khai
thác quá mức hoặc bị suy thoái nghiêm trọng, các vùng
cấm, vùng hạn chế khai thác, các khu vực cấp nước sinh
hoạt, khu đô thị, khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, làng
nghề, khu dân cư tập trung, các vùng khan hiếm nước, các
khu vực nước dưới đất có nguy cơ bị cạn kiệt, ô nhiễm, xâm
nhập mặn và các khu vực có nguy cơ bị sụt, lún đất. 

Đồng thời, bảo vệ nước dưới đất phải gắn với khai thác,
sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước dưới
đất; gắn với các hoạt động bảo vệ nguồn nước mặt, bảo vệ
môi trường, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên.

Mặt khác, bảo vệ nước dưới đất phải xem xét, thực hiện
ngay trong giai đoạn lập các quy hoạch có liên quan đến
thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Đối với các dự
án đầu tư có hoạt động liên quan đến thăm dò, khai thác,
sử dụng nước dưới đất hoặc có hoạt động liên quan đến
thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất hoặc hoạt động
có liên quan đến thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất
thì việc bảo vệ nước dưới đất phải được thực hiện trong giai
đoạn lập dự án đầu tư.

Các yêu cầu về thiết kế, thi công giếng khoan khai thác
nước dưới đất; yêu cầu về thiết kế, thi công giếng khoan
thăm dò, điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, khảo
sát địa chất công trình, thăm dò địa chất, thăm dò, khai
thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, tháo khô mỏ
và giếng đào; yêu cầu bảo vệ nước dưới đất khi thực hiện
thí nghiệm trong giếng khoan cũng được quy định chi tiết tại
Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng
2 năm 2018.�

Quy định về bảo vệ nước dưới đất
trong các hoạt động khoan, đào,
thăm dò, khai thác nước dưới đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT quy định về bảo vệ
nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

�Trưởng Ban biên tập: Ông ĐỖ VĂN LANH
�Giấy phép xuất bản số: 31/GP-XBBT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14/6/2017
�Trụ sở: số 10 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
�ĐT: (024) 39437516 - 39438057 �Fax: (024) 39437417 �Email: ttkttnn@gmail.com
�Trình bày: Starbooks �In tại: Công ty TNHH Phát triển Minh Đạt.
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T
heo đó, Thông tư quy định việc lập, quản lý, sử
dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các
nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường, bao gồm:
Quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ, địa chất và

khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo, khí tượng
thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu, viễn thám, đa dạng
sinh học và một số nhiệm vụ chi khác về tài nguyên và môi
trường.

Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương. Và các cơ quan, đơn vị, cá nhân
có liên quan đến việc sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế
để thực hiện các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường.

Theo Thông tư,  nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài
nguyên nước của ngân sách trung ương bao gồm: (i) Điều
tra, đánh giá tài nguyên nước đối với các nguồn nước liên
tỉnh, liên quốc gia; kiểm kê tài nguyên nước đối với các
nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia; (ii) Điều tra hiện trạng
khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, khí thải,
chất thải khác vào nguồn nước đối với các nguồn nước liên
tỉnh, liên quốc gia; (iii) Hoạt động quan trắc, giám sát tài
nguyên nước đối với các nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia
thuộc trung ương quản lý; (iv) xây dựng và duy trì hệ thống
cảnh báo, dự báo lũ, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn và các tác
hại do nước gây ra; (v) Các hoạt động bảo vệ tài nguyên
nước, phòng chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, khắc
phục hậu quả, tác hại do nước gây ra trên các lưu vực sông
liên tỉnh, liên quốc gia; điều hòa, phân phối tài nguyên nước
trên các lưu vực sông liên tỉnh; lập quy trình vận hành liên
hồ chứa; xây dựng danh mục lưu vực sông, danh mục
nguồn nước theo quy định;(vi) Xây dựng, cập nhật, quản lý
thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước quốc gia.

Nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên nước của
ngân sách địa phương bao gồm: (i) Điều tra, đánh giá tài
nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh, nguồn nước
liên tỉnh trên địa bàn; kiểm kê tài nguyên nước đối với các
nguồn nước nội tỉnh; (ii) Điều tra, tổng hợp hiện trạng khai
thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn

nước đối với các nguồn nước nội tỉnh, nguồn nước trên địa
bàn; (iii) Hoạt động quan trắc, giám sát tài nguyên nước
của địa phương; (iv) Xây dựng và duy trì cảnh báo, dự báo
lũ, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn và các tác hại do nước gây
ra thuộc phạm vi địa phương quản lý; (v) Các hoạt động
bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy thoái, cạn kiệt
nguồn nước, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra ở
nguồn nước nội tỉnh; xác định danh mục hồ, ao, đầm, phá
không được san lấp; (vi) Xây dựng, cập nhật, quản lý thông
tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước của địa phương.

Thông tư cũng quy định, mức chi thực hiện các nhiệm
vụ chi về tài nguyên và môi trường thực hiện theo định mức,
đơn giá, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà
nước có thẩm quyền quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
6/2/2018.�

Thông tư quy định lập, quản lý,
sử dụng kinh phí chi hoạt động
kinh tế đối với các nhiệm vụ chi
về tài nguyên môi trường

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 136/2017/TT-BTC Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí
chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.
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Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký
Quyết định số 102/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch
triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm
2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

M
ục tiêu của Kế hoạch nhằm xác định Chỉ số cải
cách hành chính (CCHC) năm 2017 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường dựa trên các lĩnh vực, tiêu
chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất

quản lý nhà nước của Bộ và theo quy định của Bộ Nội vụ;
hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm và tổ chức điều
tra xã hội học theo yêu cầu, kế hoạch của Bộ Nội vụ.

Về yêu cầu, Kế hoạch nêu rõ, việc thực hiện việc tự đánh
giá, chấm điểm bảo đảm thực chất, khách quan đúng thời
gian, tiến độ theo quy định tại các Quyết định của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh
đạo, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trực
thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương đối với công tác CCHC nói chung
và đánh giá kết quả CCHC hằng năm của Bộ nói riêng.

Về phần tự đánh giá, Tổ công tác xác định chỉ số CCHC

phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá và tự
đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần; rà soát, tổng hợp
và xử lý số liệu điểm tự chấm theo các tiêu chí, tiêu chí
thành phần; họp Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá,
chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm của Bộ; trình Bộ trưởng
phê duyệt kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC
năm 2017 của Bộ gửi Bộ Nội vụ thẩm định.

Về điều tra xã hội học, các nội dung điều tra xã hội học
sẽ đánh giá tác động của CCHC đối với: Thể chế, cơ chế
chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; chất
lượng quy định thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành
chính; đội ngũ công chức của Bộ; quản lý tài chính công;
hiện đại hóa hành chính. Đối tượng điều tra xã hội học tại
Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm lãnh đạo cấp
Vụ/Cục/Tổng cục trực thuộc Bộ và một số công chức phụ
trách công tác CCHC của Bộ.

Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn
vị trực thuộc Bộ hoàn thành tự đánh giá, chấm điểm và tổ
chức điều tra xã hội học đảm bảo tiến độ và chất lượng theo
kế hoạch của Bộ Nội vụ.�

Nguồn: DWRM

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải
cách hành chính năm 2017 của Bộ TN&MT

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết
định số 3307/QĐ-BTNMT về phê duyệt kế hoạch
phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi
trường năm 2018.

K
ế hoạch được ban hành nhằm phổ biến kịp thời,
đầy đủ những quy định mới của pháp luật liên
quan đến tài nguyên và môi trường; phổ biến, giáo
dục pháp luật về tài nguyên và môi trường cho các

đối tượng là doanh nghiệp, người lao động và nhân dân;
tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động và nhân dân nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật
về tài nguyên và môi trường;…

Quyết định nêu rõ, yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2018 phải kế
thừa kết quả và đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, phát
triển trong việc thực hiện các nội dung, hình thức, biến
pháp phổ biến đã triển khai từ trước đến nay. Chú trọng sử
dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp
luật phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị và đối tượng
được phổ biến.

Tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật vào một số lĩnh
vực ưu tiên, tránh dàn trải, kém hiệu quả. Thực hiện việc

phối hợp, lồng ghép kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật
của tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ.

Đồng thời, đẩy mạnh sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của
các cơ quan, đơn vị tham gia công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tổ chức chính
trị - xã hội, cơ quan truyền thông trung ương và địa phương;
nghiên cứu thí điểm thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật giúp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật được triển khai đồng bộ sâu rộng và thật sự có hiệu quả.

Về nội dung, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về
tài nguyên và môi trường năm 2018 sẽ tập trung phổ biến
các văn bản pháp luật mới được Quốc hội, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài
nguyên và Môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ ban hành;
trong đó tập trung phổ biến các văn bản pháp luật có ý
nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tài
nguyên và môi trường, có hiệu lực thi hành trong năm 2017
và 2018.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Vụ Pháp chế chủ trì,
phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan triển khai
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi
trường năm 2018.�

Nguồn: DWRM

Phê duyệt kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp
luật về tài nguyên và môi trường năm 2018
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Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban
hành Quyết định số 3441/QĐ-BTNMT Ban hành Bộ
chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các
dịch vụ công do Bộ TN&MT cung cấp.

Theo đó, mục tiêu chung của Bộ chỉ số hài lòng là đo
lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ
công do Bộ TN&MT cung cấp nhằm đánh giá khách quan
chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Bộ
TN&MT. Thông qua đó, Bộ TN&MT nắm bắt được yêu cầu,
mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp
cải thiện chất lượng dịch vụ và cung cấp dịch vụ công nhằm
nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

Phạm vi của Bộ chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức
đối với các dịch vụ công do Bộ TN&MT cung cấp, bao gồm
các lĩnh vực: đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản; tài
nguyên nước; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; khí tượng
thủy văn; viễn thám; biển và hải đảo; công nghệ thông tin.

Đối tượng đánh giá là các Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết
quả giải quyết Thủ tục hành chính (Văn phòng một cửa) thuộc
Bộ. Đối tượng cung cấp thông tin là những người dân, tổ chức
trực tiếp sử dụng dịch vụ công do Bộ TN&MT cung cấp.

Quyết định nêu rõ, các chỉ số đo lường sự hài lòng của
người dân, tổ chức bao gồm 5 yếu tố cơ bản của quá trình

cung ứng dịch vụ công tại Bộ TN&MT như: Tiếp cận dịch vụ
Thủ tục hành chính; Công chức giải quyết công việc; Kết
quả cung ứng dịch vụ công và Tiếp nhận, giải quyết góp ý,
phán ánh, kiến nghị; với 23 tiêu chí, áp dụng đo lường sự
hài lòng của người dân, tổ chức khi giao dịch trực tiếp tại
các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính thuộc Bộ TN&MT.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định các nội dung cụ
thể về điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng. Trong đó,
đối tượng điều tra xã hội học là người dân và tổ chức đã
trực tiếp giao dịch và nhận kết quả cung ứng dịch vụ công
của Bộ TN&MT trong năm 2017. Phiếu điều tra xã hội học
gồm các câu hỏi có sẵn phương án trả lời để người dân, tổ
chức lựa chọn. Câu hỏi cảu phiếu điều tra xã hội học thể
hiện nội dung của các tiêu chí đo lường sự hài lòng; đồng
thời, phản ánh quá trình, kết quả cung ứng dịch vụ công, sự
mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch
vụ công của Bộ TN&MT.

Việc khảo sát, điều tra xã hội học được áp dụng theo các
phương thức như sau: Phát phiếu trực tiếp đến người dân,
tổ chức để trả lời; phát phiếu qua đường gửi bưu điện; khảo
sát trực tuyến trên mạng internet; khảo sát trực tuyến trên
mạng internet; nhắn tin SMS; khảo sát qua thư điện tử.�

Nguồn: DWRM

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

Ban hành Bộ chỉ số hài lòng của người
dân, tổ chức đối với các dịch vụ công

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban
hành Quyết định số 3399/QĐ-BTNMT về việc phê
duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước lưu
vực sông Hồng - Thái Bình đến năm 2030, tầm
nhìn đến 2050.

T
heo đó, phạm vi nghiên cứu của nhiệm vụ bao gồm
toàn bộ lưu vực sông Hồng - Thái Bình với tổng
diện tích 169.000 km2. Phạm vi lập quy hoạch bao
gồm phần diện tích lưu vực thuộc lãnh thổ Việt

Nam với diện tích tự nhiên là 88.680 km2, gồm các tỉnh và
thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải
Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam
Định, Ninh Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên
Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc
Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của

Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước; Kế hoạch hành động
nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ, phòng,
chống giảm thiểu tác hại do nước gây ra; Gắn kết các yêu cầu
quản lý tổng hợp tài nguyên nước với khai thác, sử dụng tiết
kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường
trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng;...

Đối tượng lập Quy hoạch là nguồn nước mặt, nước dưới
đất trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Nội dung chính của
nhiệm vụ sẽ tập trung vào 04 nhóm nhiệm vụ: Phân bổ
nguồn nước; bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống và khắc
phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Sản phẩm của nhiệm vụ là báo cáo thuyết minh Quy
hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các bản đồ tỷ lệ
1/200.000; mô hình đánh giá, dự báo dòng chảy, cân bằng
nước; và các hồ sơ kèm theo.�

Nguồn: DWRM

Quy hoạch tài nguyên nước
lưu vực sông Hồng - Thái Bình
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Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Nam đã ban
hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc
phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước đến 2025,
định hướng đến năm 2035.

Q
uy hoạch hướng đến mục tiêu xác định, đánh giá
toàn diện tiềm năng tài nguyên nước để quản lý,
khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, hài
hòa, hợp lý của các đối tượng sử dụng nước gắn

với phòng, chống, giảm thiểu ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt
nguồn nước, bảo đảm các mục tiêu chất lượng nước cho các
đối tượng khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, nội dung và phương án phân bổ nguồn nước
phải đảm bảo các nguyên tắc như: Gắn liền với quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, có xét đến quy hoạch khai thác,
sử dụng nước của các ngành và các yêu cầu chuyển nước;

xác định lượng nước có thể phân bổ trước khi tiến hành phân
bổ cho các đối tượng sử dụng nước; các mục đích ưu tiên sử
dụng nước cho ổn định xã hội, phát triển chiến lược phải
được bảo đảm trước khi phân bổ cho các đối tượng sử dụng
nước; phương án phân bổ nguồn nước cụ thể, phù hợp với
sự biến động nguồn nước hàng năm và theo mùa; và Phương
án chia sẻ lượng nước đã được phân bổ hàng năm theo vùng
đến các địa phương và đối tượng sử dụng nước.

Thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn nước cho các đối tượng
khai thác, sử dụng nước trong kỳ quy hoạch được căn cứ
vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tại các địa
phương. Thứ tự ưu được xác định và sắp xếp như sau: (1)
cấp nước cho sinh hoạt; (2) cấp nước cho công nghiệp; (3)
cấp nước cho du lịch, dịch vụ; (4) cấp nước cho nông
nghiệp; (5) cấp nước cho thủy sản.�

Nguồn: DWRM

Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh
Hà Nam đến 2025, định hướng đến năm 2035

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành
Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc phê duyệt
Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến
năm 2025, tầm nhìn 2035.

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

Thủ tướng Chính phủ vể việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch
tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm
2020, bổ sung đến năm 2025; đáp ứng yêu cầu khai thác, sử
dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước một cách bền vững
phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cụ thể, đánh giá số lượng, chất lượng của nguồn nước,
hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, nhu cầu sử
dụng nước; dự báo xu thế biến động dòng chảy, mực nước
của các tầng chứa nước, nhu cầu sử dụng nước; phân vùng
chức năng của nguồn nước.

Bên cạnh đó, xác định tỷ lệ phân bổ tài nguyên nước
cho các đối tượng khai thác, sử dụng nước, thứ tự ưu tiên
và tỷ lệ phân bổ trong trường hợp hạn hán, thiếu nước; xác
định nguồn nước dự phòng để cấp nước sinh hoạt trong
trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước; đồng thời,
xác định yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước đối với các hoạt
động khai thác, sử dụng nước và các hệ sinh thái thủy sinh,
xác định các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, đánh
giá diễn biến chất lượng nước, phân vùng chất lượng nước;

xác định hệ thống quan trắc tài nguyên nước, giám sát khai
thác, sử dụng nước; giám sát chất lượng nước, giám sát
diễn biến chất lượng nước, phân vùng chất lượng nước.

Đồng thời, xác định hệ thống quan trắc tài nguyên
nước, giám sát khai thác, sử dụng nước; giám sát chất
lượng nước, giám sát xả nước thải vào nguồn nước; xác
định khu vực bờ sông bị sạt,lở hoặc có nguy cơ sạt, lở, khu
vực bị sụt, lún đất hoặc có nguy cơ bị sụt, lún đất do thăm
dò, khai thác nước dưới đất, đánh giá tình hình, diễn biến,
xác định nguyên nhân và phân vùng tác hại do nước gây ra;
xác định các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước
gây ra, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả của hệ
thống cảnh báo, dự báo tác hại do nước gây ra.

Cũng như, xác định các công trình, biện pháp phi công trình
bảo vệ nguồn nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm hoặc bị
suy thoái, cạn kiệt để bảo đảm chức năng nguồn nước, giảm
thiểu tác hại do nước gây ra; xác định các giải pháp, nguồn lực,
kế hoạch và tiến độ thực hiện quy hoạch tài nguyên nước.

Theo đó, nội dung của quy hoạch bao gồm: Đánh giá
trữ lượng nước trên địa bàn tỉnh; quy hoạch phân bổ nguồn
nước; bảo vệ nguồn nước; phòng, chống và khắc phục hậu
quả tác hại do nước gây ra.

Quy hoạch cũng nêu ra 04 giải pháp chính để thực hiện
quy hoạch như giải pháp về truyền thông, giáo dục; giải
pháp về quản lý; giải pháp về  kỹ thuật; và giải pháp về
nguồn vốn và các dự án ưu tiên thực hiện.�

Nguồn: DWRM

TUYÊN QUANG:

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC
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Đó là chủ đề của buổi đối thoại do UBND tỉnh
Quảng Nam phối hợp với UBND thành phố Đà
Nẵng và các tổ chức quốc tế ISET, CARE tổ chức
tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

M
ục đích của buổi đối thoại là nâng cao hiệu quả
công tác cảnh báo xả lũ với sự tham gia của Ban
Quản lý hồ chứa thủy điện, chính quyền địa
phương các cấp, cơ quan phòng chống thiên tai

các cấp và đại diện cộng đồng tại các xã. 
Buổi đối thoại đã nêu các giải pháp góp phần cải thiện

khả năng quản lý lũ và từ đó giúp giảm nguy cơ ngập lụt ở
hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn do lũ, thủy triều và mưa; nâng
cao hiêZu qua[ việc sử dụng và phân bổ nguồn nước tại các
công trình thủy điện trên thượng nguồn. Tại Hội thảo, các
đại biểu đã có những ý kiến đề nghị các cơ quan quản lý hồ
chứa cần tránh việc xả nước về đến khu dân cư vào ban
đêm làm người dân bị động, không nên xả dồn dập khiến
mực nước sông lên nhanh gây nguy hiểm. Đồng thời, phải
cảnh báo kịp thời, bảo đảm người dân có đủ thời gian chuẩn

bị ứng phó với lũ (từ 2-3 ngày, tối thiểu là 24h). Huy động
các kênh thông tin cảnh báo kịp thời như: mạng xã hội, điện
thoại, tivi, loa đài địa phương...

Về phía chính quyền các cấp của 2 địa phương Quảng Nam
và Đà Nẵng, hiện nay yêu cầu đặt ra là cần rà soát lại các công
trình giao thông gây ngập lũ để mở cống thông nước phù hợp,
đặc biệt là tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; xây
dựng hệ thống cảnh báo sớm cho người dân thông qua loa
đài, chú trọng các khu vực trọng điểm thường xuyên bị ngập
lụt. Xây dựng bổ sung các trạm quan trắc khí tượng, thuỷ văn
tự động tại lưu vực sông, khu vực đầu nguồn, khu vực trũng
thấp; đề nghị các nhà máy thuỷ điện thượng nguồn sông Vu
Gia - Thu Bồn cung cấp số liệu đo mực nước, lượng mưa, tình
hình xả lũ qua tin nhắn SMS cho người dân vùng hạ du.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà
Nẵng cũng sẽ xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du sông
các hồ chứa, xây dựng bản tin dự báo cho từng đối tượng
cụ thể; tập huấn tuyên truyền, tăng cường các phương tiện
truyền thông cho cộng đồng dân cư.�

Nguồn: Sở TN&MT Quảng Nam

Đối thoại Liên tỉnh lần 4 cảnh báo Lũ sớm -
điều tiết nước của các Thủy điện góc nhìn
của cộng đồng

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số
487/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục khu vực phải
đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn.

Q
uyết định nêu rõ, phê duyệt Danh mục khu vực
phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa
bàn TP Hà Nội và Bản đồ khu vực phải đăng ký
nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ
chức công bố Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác
nước dưới đất đã được phê duyệt trên các phương tiện
thông tin đại chúng. Thông báo, hướng dẫn UBND các quận,
huyện, thị xã và UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức triển
khai thực hiện Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác
nước dưới đất theo quy định.

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp số
liệu báo cáo kết quả đăng ký khai thác nước dưới đất; định
kỳ 5 năm một lần hoặc khi cần thiết. Sở Tài nguyên và Môi
trường rà soát, trình UBND TP Hà Nội quyết định việc điều
chỉnh Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới

đất trên địa bàn để phù hợp với thực tế. 
UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Danh mục khu vực

phải đăng ký khai thác nước dưới đất chỉ đạo UBND xã,
phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý tổ chức đăng ký cho
các tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô
không vượt quá 10 mét khối/ngày đêm; giếng khoan khai
thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các
hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong
các khu vực quy định tại Điều 1 và có chiều sâu lớn hơn 20m.

Đối với các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng nước
dưới đất có quy mô trên 10 mét khối/ngày đêm thì thực
hiện thủ tục hành chính đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử
dụng nước dưới đất theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp, báo cáo kết
quả đăng ký khai thác nước dưới đất và rà soát, đề nghị bổ
sung khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất phù hợp
với thực tế gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp
trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.�

Nguồn: DWRM

Hà Nội duyệt Danh mục khu vực
phải đăng ký khai thác nước dưới đất



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC[8]

HO�T Đ�NG QU�N LÝ

T
rong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường các
tỉnh, thành phố cũng đã tích cực tham mưu cho Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 46 văn bản quy
phạm pháp luật, văn ba[n chi[ đaZo điều hành để

tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn,
nhất là trong việc thống kê, kiểm kê công trình khai thác, sử
dụng tài nguyên nước, hoạt động xả nước thải vào nguồn
nước; công tác quy hoạch tài nguyên nước; cấp phép, thanh
tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai
thác, sử dụng tài nguyên nước,...

Về công tác cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước,
các Sơ[ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND
ti[nh thực hiện có hiệu quả công tác cấp phép tài nguyên
nước trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền. Thống kê sơ bôZ,
năm 2017 các địa phương đã cấp đươZc 2.815 giấy phép tài
nguyên nước các loaZi (cấp mới 87%, gia hạn 13%). Công
tác cấp phép tại địa phương đã có bước tiến mạnh mẽ. 

Về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài
nguyên nước: Hầu hết các Sở Tài nguyên và Môi trường của
các tỉnh trong cả nước (85% các tỉnh) đã tổ chức Hội nghị
phổ biến, hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2012 và các văn
bản quy phạm pháp luật tài nguyên nước. Ngoài ra, các Sở
tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Nước thế giới, tổ chức tuyên
truyền nâng cao nhận thức pháp luật về tài nguyên môi
trường nói chung và bảo vệ tài nguyên nước nói riêng cho
nhân dân qua các chuyên mục trên đài phát thanh, truyền
hình, các phóng sự, bản tin thời sự…

Về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp,
xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên nước: Các địa phương
tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện
việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước; hoạt động
khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào
nguồn nước. Theo số liệu thống kê, có tổng số 278 đoàn
thanh tra, kiểm tra đối với 2.635 cơ sở. Tổng số tiền phạt
thu về cho ngân sách nhà nước gần 17 tỷ đồng. Một số địa
phương đã triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm
tra như: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành
phố Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái, Khánh Hòa,
Kon Tum, Bình Dương, Tiền Giang và Cà Mau. 

Về kết quả thực hiện tính tiền cấp quyền khai thác tài

nguyên nước: Tính đến ngày 15/12/2017, đã có 13 tỉnh thực
hiện phê duyệt tiền cấp quyền tính tiền khai thác tài nguyên
nước (Thái Bình, Ninh Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn
La, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kum Tum,
Đồng Tháp, Kiên Giang) đối với tổng số 801 chủ giấy phép,
với tổng số tiền phải thu là 43.192.109.019 đồng, trong đó
năm 2017 đã thu được số tiền là 500.613.578 đồng, số tiền
dự kiến thu trong năm 2018 là 5.763.563.919 đồng. Các địa
phương còn lại đang thực hiện hướng dẫn các tổ chức, cá
nhân để tiến hành kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước. 

Về tình hình thực hiện công tác quy hoạch tài nguyên
nước, trong năm 2017, có 14 địa phương đã thực hiện phê
duyệt Quy hoạch tài nguyên nước giai đoạn từ 2020 đến
năm 2035 trên địa bàn tỉnh, thành phố (Thành phố Hồ Chí
Minh, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định,
Khánh Hòa, Kum Tum, Đăk Lắk, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng
Tàu, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau). Một số địa phương đang
xây dựng và hoàn thiện để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê, năm 2017 cả nước
có 21 tỉnh, thành phố đã thực hiện xây dựng danh mục hành
lang bảo vệ tài nguyên nước, trong đó 15 tỉnh đã được UBND
tỉnh phê duyệt danh mục hành lang bảo vệ tài nguyên nước
(TP Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái
Nguyên, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Nam, Khánh
Hòa, Gia Lai, Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp và Bạc Liêu);
03 tỉnh đã xây dựng và hoàn thiện đang trình UBND tỉnh phê
duyệt (TP Hà Nội, Yên Bái và Đăk Lăk); 03 tỉnh đang xây
dựng Đề cương (Hà Tĩnh, Cần Thơ, Sóc Trăng).

Tuy nhiên, bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên nước
ở địa phương còn nhiều bất cập, cho đến nay hầu hết tổ chức
bộ máy quản lý tài nguyên nước ở cấp Sở cũng như cấp huyện
chưa đáp ứng yêu cầu để thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài
nguyên nước theo quy định của Luật tài nguyên nước năm
2012 và hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Thiếu
cán bộ và thiếu cán bộ có chuyên môn về tài nguyên nước là
tình trạng phổ biến, đặc biệt là ở cấp Phòng Tài nguyên và Môi
trường các quận, huyện, thị xã, thành phố của hầu hết các
tỉnh không có cán bộ chuyên môn về tài nguyên nước.�

Nguồn: DWRM

Công tác quản lý tài nguyên nước tại
các địa phương năm 2017

Trong năm 2017, công tác quản lý tài nguyên nước tại các tỉnh, thành phố đã đạt được nhiều kết
quả tích cực được thể hiện trên các mặt công tác như: Ban hành văn bản pháp luật, cấp phép
trong lĩnh vực tài nguyên nước, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước,
công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên nước...
Đặc biệt là kết quả thực hiện tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Tính đến tháng
12/2017, đã có 13 tỉnh thực hiện phê duyệt tiền cấp quyền tính tiền khai thác tài nguyên nước,
kết quả thu về cho ngân sách nhà nước dự kiến đạt hơn 43 tỷ đồng. 
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S
au khi nghe Chánh Văn phòng Bộ trình bày Báo cáo
tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01,
nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 và tháng 3
năm 2018; ý kiến của đại diện một số đơn vị, ý kiến

phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng Trần
Hồng Hà đã kết luận chỉ đạo như sau:

Về tình hình công tác tháng 01, thực hiện nhiệm vụ
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao, ngay từ đầu năm,
Bộ TN&MT đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện kế hoạch,
nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trên tinh thần đổi mới
công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai ngay việc giao dự
toán ngân sách nhà nước; ban hành Quyết định số 68/QĐ-
BTNMT ngày 10/1/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Các đơn vị trực
thuộc Bộ đã cơ bản hoàn thành Chương trình công tác,
Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm
pháp luật năm 2017; 12/23 đơn vị đã tiến hành xây dựng
Chương trình công tác, Kế hoạch hành động nhằm cụ thể
hóa triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ.

Để hoàn kế hoạch, nhiệm vụ được giao, trong quý I năm
2018, các đồng chí Thứ trưởng tập trung chỉ đạo các đơn vị phụ
trách quán triệt nghiêm túc thực hiện các công việc sau đây:

Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng,
triển khai Chương trình công tác, Kế hoạch hành động của
đơn vị, bám sát Chương trình công tác, Chương trình hành
động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính
phủ; phân công công việc cụ thể đến từng đơn vị, cá nhân.

Vụ Kế hoạch – Tài chính đôn đốc các đơn vị còn lại khẩn
trương hoàn thành việc ban hành Kế hoạch hành động thực
hiện Chương trình hành động của Bộ trước ngày 15/2/2018.

Vụ Pháp chế đôn đốc các đơn vị được giao chủ trì soạn
thảo văn bản quy phạm pháp luật khẩn trương trình Lãnh
đạo Bộ ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ
biên tập hoặc Tổ soạn thảo; lập kế hoạch, đồng thời triển
khai ngay việc xây dựng các văn bản, bảo đảm đúng tiến

độ. Chuẩn bị, tổ chức họp Ban soạn thảo sửa đổi Luật đất
đai, Luật bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi nội dụng về quy
hoạch trong ác Luật liên quan trước ngày 28/2/2018

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn
trương hoàn thiện trình Bộ trưởng ký ban hành chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự
nghiệp, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của các đơn vị thuộc Tổng cục đã được Thủ trướng Chính
phủ ký ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức; kiện toàn tổ chức bộ máy;… 

Đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, Bộ trưởng
yêu cầu Cục Quản lý tài nguyên nước tập trung điều
chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu
vực sông Ba, sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh; thực
hiện hiệu quả Đề án điều tra, đánh giá việc khai thác, sử
dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất các
khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng
bằng sông Cửu Long.�

Nguồn: DWRM

Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng
Trần Hồng Hà tại Hội nghị giao
ban công tác tháng 01 năm 2018

Ngày 01/02, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã
chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 01/2018. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng
Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Quý Kiên; Lãnh đạo các đơn vị trực
thuộc Bộ tại Hà Nội; Ban chấp hành Đảng ủy, Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ; Văn phòng Chương trình Khoa học và
Công nghệ quốc gia.

Quang cảnh hội nghị giao ban tháng 1/2018.
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BĐKH - THÁCH THỨC LỚN CỦA TÀI
NGUYÊN NƯỚC

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ
trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên cho
biết: Việt Nam được đánh giá là quốc
gia có nguồn tài nguyên nước khá
phong phú với 3450 sông, suối có
chiều dài từ 10km trở lên, phân bố ở
108 lưu vực sông. Tuy nhiên, nguồn
nước của Việt Nam chủ yếu phụ thuộc
vào nước ngoài. Gần 2/3 lượng nước
của Việt Nam là từ nước ngoài chảy
vào. 

Theo Thứ trưởng, thực tế hiện nay
cho thấy, nguồn tài nguyên nước và
việc quản lý và khai thác tài nguyên
nước đã, đang phải chịu nhiều sức ép
lớn và đối mặt với một số vấn đề khó
khăn và thách thức lớn. Cụ thể là nhu
cẩu về nước gia tăng phục vụ cho các
mục đích phát triển kinh tế xã hội
trong khi nguồn nước đang tiếp tục bị
suy giảm về số lượng và chất lượng.
Một số lưu vực sông đã bị khai thác
quá mức, đặc biệt là trong mùa khô.
Việc cạnh tranh, mâu thuẫn trong sử
dụng tài nguyên nước đã xảy ra và
ngày càng gia tăng.

“Hoạt động khai thác tài nguyên
nước phía thượng nguồn ở phạm vi
ngoài Việt Nam phục vụ cho các mục
đích phát triển năng lượng thủy điện,
thủy lợi phục vụ cho công nghiệp,
nông nghiệp, v.v đã có những tác
động và ảnh hưởng tiêu cực đến quốc
gia phía hạ nguồn, đặc biệt là vấn đề
hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực

ĐBSCL những năm qua” – Thứ trưởng
nhấn mạnh.  

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho
biết: “Ô nhiễm nguồn nước ngày càng
tăng cả về mức độ, quy mô, nhiều nơi
có nước nhưng không thể sử dụng do
nguồn nước bị ô nhiễm. Nguồn nước
mặt ở hầu hết các khu vực đô thị, khu
công nghiệp, làng nghề đều đã bị ô
nhiễm, một số nơi tình trạng ô nhiễm
đã ở mức nghiêm trọng như lưu vực
sông Nhuệ Đáy, sông Cầu và sông
Đồng Nai – Sài Gòn”. 

Ông Achim Fock, Giám đốc điều
phối danh mục và Hoạt động dự án
của WB cho biết: Tài nguyên nước của
Việt Nam là nguồn tài nguyên quý giá
nhất nhưng không phải vô hạn. Với
lượng mưa trung bình gần 2.000
mm/năm và gần 2.500 con sông ở 16

lưu vực lớn, Việt Nam là một quốc gia
giàu tài nguyên nước. Tuy nhiên, hai
phần ba nguồn tài nguyên nước của
Việt Nam được đổ vào từ các nước
láng giềng ở thượng nguồn, và nguồn
tài nguyên nước đều có thời vụ và
phân bố không đồng đều trên cả nước.
Kết quả là, Việt Nam xếp hạng khá
thấp trong khu vực về lượng nước sẵn
có.

Theo ông Achim Fock, thách thức
trong quản lý tài nguyên nước ở Việt
Nam là việc quản lý toàn bộ chu trình
nước để đạt được lợi ích tối đa, đảm
bảo chất lượng nước, quản lý mức độ
rủi ro cao và gia tăng, đảm bảo đủ
nước sạch cho vùng nông thôn cũng
như hệ động, thực vật của Việt Nam.

Một trong những thách thức được
các đại biểu nhấn mạnh là BĐKH và

Người dân, doanh nghiệp và
nhà nước cùng phối hợp để
bảo vệ tài nguyên nước

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội thảo

MAI �AN

Sáng 6/2, tại Hà Nội, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TN&MT) phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB)
tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu quản trị tài nguyên nước tại Việt Nam: Thách thức, cơ hội và
định hướng cho quản lý tài nguyên nước”. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên dự và phát
biểu tại Hội thảo.
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nước biển dâng, xâm nhập mặn. “Hiện
tượng bất thường của khí hậu, thời tiết
đã xảy ra liên tục. Mực nước biển dâng
cao dẫn tới ngập lụt vùng ven biển; gia
tăng tình trạng xâm nhập mặn vùng
cửa sông, đồng bằng ven biển; gây xói
lở, sa bồi làm đảo lộn cân bằng tự
nhiên và sinh thái, ảnh hưởng nghiêm
trọng đến vùng ven bờ; gia tăng ngập
lụt vùng đồng bằng, hàng triệu ha
vùng ven biển có thể bị chìm ngập,
hàng trăm ha rừng ngập mặn có thể
bị mất, các hệ sinh thái đất ngập nước
ven bờ bị tác động sâu sắc” - bà
Nguyễn Thu Phương, Cục Quản lý tài
nguyên nước (Bộ TN&MT) cho biết.

Ông Lê Hùng Nam, Vụ trưởng Vụ
Quản lý nguồn nước và nước sạch
Nông nghiệp (Tổng cục Thủy lợi, Bộ
NN&PTNT) cho rằng BĐKH ngày càng
rõ nét, thiên tai có diễn biến cực đoan
và phức tạp. Cạn kiệt, thiếu hụt nguồn
nước trên các hệ thống sông trong
mùa kiệt đang làm suy giảm năng lực
của hệ thống thủy lợi, nhất là các hệ
thống xây dựng trong các giai đoạn
trước; hạ thấp mực nước trên dòng
chính các sông khiến một số trạm
bơm, cống lấy nước lớn có khả năng
phải dừng hoạt động dẫn đến phải bổ
sung công trình thay thế làm tăng
thêm chi phí đầu tư, chi phí sản xuất.

QUẢN LÝ NƯỚC HỢP NHẤT

Để tăng cường quản trị tài nguyên
nước dưới đất, ông Triệu Đức Huy –
Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy
hoạch và Điều tra tài nguyên nước
quốc gia (Bộ TN&MT) cho biết cần
thực hiện các giải pháp quản lý. Cụ
thể, hoàn thành chính sách pháp luật,
chiến lược về tài nguyên nước; chủ
động thích ứng với diễn biến thời tiết
cực đoan và việc phụ thuộc vào các
quốc gia sử dụng nước ở thượng
nguồn; đẩy mạnh công tác quan trắc,
giám sát và bảo vệ tài nguyên nước,
đặc biệt là các nguồn nước liên quốc
gia; ứng dụng khoa học – công nghệ
và các nguồn lực hợp tác quốc tế trong
điều tra, đánh giá và quản lý tài
nguyên nước; nâng cao nhận thức
cộng đồng về việc sử dụng tiết kiệm,
hiệu quả nguồn nước. 

Theo ông Achim Fock, Việt Nam đã
trải qua nhiều thế kỷ phát triển và sử
dụng tài nguyên nước vì lợi ích của
nhân dân. Với hơn 7.500 đập và hồ
chứa và 4 triệu ha diện tích tưới tiêu,
thủy lợi đem lại sinh kế cho một phần
hai lực lượng lao động và gia đình, tạo
ra gần một phần năm thu nhập của
quốc gia. Thủy điện chiếm 42% tổng
sản lượng phát điện. Việc tăng cường
đầu tư đã mang lại nước sạch cho hầu

hết các hộ gia đình.
Tuy nhiên, ông Achim Fock cho

rằng vẫn còn nhiều tiềm năng chưa
được khai thác trong nước. Nông
nghiệp sử dụng 90% lượng nước của
quốc gia và có thể thu được nhiều giá
trị hơn. Cũng có nhiều kế hoạch đầy
tham vọng để phát triển thủy điện,
đồng thời có những cơ hội để có được
sản lượng và doanh thu từ các đập
hiện có bằng cách tối ưu hóa các thác
thủy điện. 

Ông Achim Fock cho rằng Việt
Nam cần quản lý nước hợp nhất. Cụ
thể, người dân, doanh nghiệp, cơ quan
và chính quyền trung ương và địa
phương cần phối hợp để thu được
những giá trị về nước tốt nhất trong
suốt chu kỳ và bảo vệ tài nguyên nước
cho thế hệ tương lai. 

“Trong nhiều năm, Việt Nam đã
bắt tay vào việc quản lý tổng hợp tài
nguyên nước - áp dụng phương pháp
tiếp cận toàn bộ lưu vực để lập kế
hoạch, đầu tư và quản lý nước và lồng
ghép các hành động trong các lưu vực
giữa các ngành và các bộ ngành và
giữa trung ương và địa phương. Với
tốc độ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu
về nước cũng như những rủi ro ngày
càng tăng, Việt Nam cần quản lý tài
nguyên nước tốt hơn” – ông Achim
Fock nhấn mạnh.�

Quang cảnh Hội thảo



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC[12]

NGHIÊN C�U - TH�O LU�N

Phóng viên báo chí đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng
Cục Quản lý tài nguyên nước nhằm hiểu rõ hơn vấn
đề này. 

- Ông có thể cho biết những kết quả cụ thể mà Cục
đã đạt được trong công tác quản lý tài nguyên
nước? 

Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Hoàng
Văn Bẩy: Trong năm 2017, tập thể Lãnh đạo và cán bộ Cục
đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Chính phủ và
lãnh đạo Bộ giao, nổi bật là: Ban hành 2 Nghị định: Nghị
định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài
nguyên nước và khoáng sản ngày 3/4/2017 và Nghị định
82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định
mức thu, phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản
lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.  

Đồng thời, Cục đã xây dựng và trình Bộ Tài nguyên và
Môi trường để ban hành 10 Thông tư quy định về định mức
kinh tế-kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước; quy định về
giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; quy định về
xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các
hồ chứa đập dâng; quy định trám lấp giếng khoan không sử
dụng và quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt
động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất. 

Về cấp quyền khai thác sử dụng nước, Cục phê duyệt và
ban hành nhiều quyết định, nộp ngân sách nhà nước trong
ba tháng cuối năm 2017 gần 100 tỷ đồng. Đối với các nhiệm
vụ đột xuất, Cục Quản lý Tài nguyên nước đã chủ động, tích
cực thực hiện vai trò làm đầu mối, phối hợp với các Bộ,
ngành, cơ quan liên quan tổ chức xử lý minh bạch, với sự
tham gia của các nhà quản lý và các nhà khoa học đầu
ngành của các lĩnh vực liên quan, cụ thể: Trong việc đánh
giá lại Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông
Đồng Nai theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Cục Quản lý tài nguyên nước được Bộ Tài nguyên và Môi
trường giao là đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định lại Báo cáo đánh
giá tác động môi trường và thẩm định báo cáo đánh giá bổ
sung, định lượng các tác động của Dự án đến biến hình lòng
sông, thoát lũ, lưu thông dòng chảy, xói lở lòng, bờ bãi sông.
Việc thẩm định đã hoàn tất và Cục Quản lý tài nguyên nước đã
trình Bộ báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.  

- Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản
lý về tài nguyên nước vẫn còn có khó khăn, tồn tại
nào, thưa ông? 

Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy: Bên cạnh những kết quả
đạt được, công tác lập quy hoạch tài nguyên nước còn chậm
bởi đây là một công việc mới, phức tạp, liên quan đến nhiều
ngành và nguồn kinh phí bố trí cho công tác này còn chưa
đáp ứng được nhu cầu. 

Việc điều hòa, phân bổ nguồn nước giữa các ngành, địa
phương đòi hỏi phải có sự tính toán cụ thể và sự đồng thuận
cao, trong khi đó chưa thành lập được tổ chức lưu vực sông;
các công trình khai thác, sử dụng nước lớn cho các mục đích
khác nhau hầu hết đã được xây dựng hoặc đã được phê
duyệt quy hoạch, đang triển khai. Do vậy, việc điều chỉnh
mục tiêu nhiệm vụ, phân bổ, điều tiết lại khai thác sử dụng
nước của các công trình này là hết sức khó khăn và phức tạp.  

Công tác điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên
nước cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong
công tác quản lý tài nguyên nước. Tuy nhiên, đến nay, hệ
thống mạng quan trắc tài nguyên nước phục vụ công tác
dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, thiếu nước, ô nhiễm,
cạn kiệt nguồn nước còn hạn chế, việc kiểm soát nguồn
nước ở nhiều khu vực còn chưa chủ động; số lượng trạm
quan trắc phục vụ vận hành liên hồ chứa còn thiếu. 

Chế độ báo cáo, cung cấp dữ liệu, thông tin về tài
nguyên nước, về khai khác, sử dụng nước của các ngành,
địa phương và các tổ chức, cá nhân vẫn chưa được coi
trọng. Công tác thống kê, kiểm kê khai thác sử dụng tài

Chung tay nỗ lực hành động để
bảo vệ nguồn tài nguyên nước

Trong những năm gần đây, có thể khẳng định hệ thống pháp luật về tài nguyên nước đã
được Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng khá toàn diện, đáp ứng yêu cầu quản lý tài
nguyên nước. Tuy vậy, vẫn còn nhiều thách thức trong triển khai thực tế để đưa các chính
sách, biện pháp quản lý đó vào cuộc sống, bảo đảm quản lý nguồn tài nguyên nước có hiệu
quả và phát triển bền vững.

Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy
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nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước chưa được thực
hiện. Hệ thống dữ liệu tài nguyên nước hiện có chưa đầy đủ,
thiếu đồng bộ, dẫn đến công tác dự báo sớm tình hình hạn
hán, thiếu nước, ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước thực tế còn
hết sức khó khăn.  

Hiện tại, vẫn chưa kiểm soát được các nguồn gây ô
nhiễm nguồn nước trên các lưu vực sông quan trọng, các
khu vực đô thị, vùng phát triển kinh tế trọng điểm. Các hoạt
động quản lý, kiểm soát ô nhiễm nguồn nước mới chỉ tập
trung chủ yếu ở khu vực đô thị và các đoạn sông xung
quanh thành phố và khu công nghiệp, việc kiểm soát chất
lượng nước và ô nhiễm nước ở các vùng nông thôn cũng
chưa được quan tâm thoả đáng.  

Các vấn đề mang tính liên ngành, như quy hoạch, phát
triển, khôi phục rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn sinh thủy;
bảo vệ nguồn nước trong quá trình thực hiện các dự án thủy
điện, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản... chưa có sự phối hợp
chặt chẽ, đồng bộ giữa cơ quan quản lý tài nguyên nước
với các cơ quan, bộ, ngành liên quan và ủy ban nhân dân
các tỉnh.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên
nước chưa được phổ biến sâu rộng tới người dân và doanh
nghiệp do thiếu cán bộ kinh nghiệm và nguồn kinh phí hạn
hẹp ở cả cấp trung ương và địa phương.  

Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về tài nguyên
nước chưa được thường xuyên. Mặc dù, trong thời gian gần
đây công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường so với
trước đây nhưng do chưa có tổ chức thanh tra chuyên
ngành về tài nguyên nước, lực lượng cán bộ đáp ứng yêu
cầu nghiệp vụ, chuyên môn còn hạn chế nên công tác thanh
tra, kiểm tra và hoạt động thanh tra, kiểm tra chưa sâu sát
và chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.  

Hơn nữa, bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên nước
ở địa phương còn nhiều bất cập, cho đến nay hầu hết tổ
chức bộ máy quản lý tài nguyên nước ở cấp sở cũng như
cấp huyện chưa đáp ứng yêu cầu để thực hiện các nhiệm vụ
quản lý tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên
nước năm 2012 và hệ thống các văn bản hướng dẫn thi
hành Luật. Thiếu cán bộ và cán bộ có chuyên môn về tài
nguyên nước là tình trạng phổ biến, đặc biệt là ở cấp phòng
tài nguyên và môi trường các quận, huyện, thị xã, thành
phố.  

Nhận thức về sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả của các
cấp, các ngành và tổ chức, cộng đồng vẫn rất hạn chế dẫn
tới việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở nước ta còn
lãng phí và chưa đạt hiệu quả cả về mặt kinh tế lẫn bảo vệ
tài nguyên.  

- Năm 2018, để đảm bảo công tác quản lý tài
nguyên nước có hiệu quả, Cục sẽ tiếp tục định
hướng và phát triển như thế nào nhằm đưa các
chính sách, biện pháp cụ thể vào cuộc sống? 

Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy: Nhằm tiếp tục tăng cường
công tác quản lý tài nguyên nước có hiệu quả cao, trong

thời gian tới, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ tiếp tục thực
hiện các nhiệm vụ như: 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; 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 nhằm nâng cao hiệu
quả phối hợp vận hành điều tiết nước đáp ứng yêu cầu về
phòng, chống, giảm lũ, cấp nước mùa cạn và phát điện của
các hồ chứa. 

Một mặt, 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; triển khai thu tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên cơ sở áp
dụng hệ thống thông tin, công nghệ tự động trực tuyến;
giám sát việc vận hành của các hồ chứa theo quy trình liên
hồ và việc xả dòng chảy tối thiểu.  

Mặt khác, tập trung xây dựng quy hoạch tài nguyên
nước; xây dựng quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài
nguyên nước; đẩy mạnh công tác điều tra tìm kiếm nguồn
nước dưới đất ở vùng khan hiếm nước, thiếu nước, hải đảo;
nghiên cứu xây dựng để sớm đưa vào hệ thống giám sát các
hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải
vào nguồn nước, giám sát việc vận hành của hệ thống liên
hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ
chứa thủy điện...bằng công nghệ tự động, trực tuyến. 

Đồng thời, 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; bảo đảm khai
thác sử dụng công bằng hợp lý nguồn nước chung của sáu
quốc gia trên lưu vực sông Mekong và bảo đảm sử dụng
nước ở bất kỳ một quốc gia nào cũng không được gây hại
đáng kể cho các quốc gia khác theo Công ước về Luật sử
dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao
thông thủy và thông lệ quốc tế.  

Ngoài ra, tăng cường nguồn lực cho công tác quản lý tài
nguyên nước để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình
mới bao gồm cả kinh phí, tổ chức bộ máy và năng lực thực
thi. Thành lập và sớm đưa vào hoạt động năm Ủy ban lưu
vực sông để tăng cường cơ chế điều phối, giám sát, phối
hợp thực hiện, giải quyết các vấn đề liên vùng, liên ngành,
liên địa phương trong khuôn khổ lưu vực sông, bảo đảm
tính thống nhất trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ
tài nguyên nước trên lưu vực sông. Tuyên truyền phổ biến
rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử
dụng nước tiết kiệm, hiệu quả nhất và thực hiện chính sách
thu tiền khai thác nước ngầm để tưới cây theo quy định của
Luật để chống lãng phí nguồn nước.

- Trân trọng cảm ơn ông.�



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC[14]

T
rong xu hướng hướng mới về quản lý tổng hợp
nước ngầm thay vì quản lý đơn lẻ, Tổ chức toàn
cầu về quản lý bền vững nước ngầm (GRIPP) và
các tổ chức thành viên đã đạt đạt được những kết

quả có giá trị, đặc biệt là đưa nước ngầm vào trong hệ
thống các giải pháp để quản lý nước bền vững nhằm hỗ trợ
các mục tiêu Thiên Niên Kỉ (SDGs).

Theo đó, năm 2017  đã diễn ra các hoạt động điển hình
về quản lý nước ngầm của thế giới như sau:

Một là, cuộc họp trực tiếp đầu tiên của GRIPP đã được
tổ chức vào ngày 8 tháng 2 năm 2017 tại Geneva, Thụy Sĩ
dưới sự chỉ đạo của UN-Water. Các bên tham gia đã xác định
các nguyên tắc của quan hệ đối tác, bao gồm nhiệm vụ, cơ
cấu và quản lý, và các lộ trình tác động đã được thiết kế và
kế hoạch hành động trong các hoạt động nghiên cứu và
quản lý nước ngầm trên toàn cầu.

Hai là, vào tháng 2 năm 2017 MetaMeta đã cho ra mắt
ba ấn phẩm mới của Tạp chí Nước ngầm, nhấn mạnh những
nghiên cứu đang tiến hành về nước ngầm, kinh nghiệm hiện
trường và các giải pháp khả thi cho các vấn đề liên quan đến
nước ngầm. Những nghiên cứu điển hình này đưa ra các
cảnh báo và bài học kinh nghiệm về quản lý và bảo vệ
nguồn nước ngầm từ các làng ở Thung lũng Trung tâm Rift
của Ethipia đến các hộ dân ở Mexico.;…

Ba là, xuất bản cuốn sách mới về giải pháp giải quyết
các vấn đề liên quan đến nước ngầm hiện tại.

Cuốn sách với nội dung là những thách thức của thế giới
về nước ngầm và đòi hỏi sự hiểu biết và bảo vệ tốt hơn nguồn
nước ngầm. Các tác giả khảo sát, thống kê số liệu nước ngầm
trên toàn cầu, sử dụng các nghiên cứu điển hình từ Mỹ,
Canada, Úc, Ấn Độ và tiểu vùng Sahara. Robert Glennon.

Bốn là, khai thác các cơ hội mới: Nước ngầm để tưới tiêu
ở Lào. Trong tháng 6 vừa qua, Trung tâm nghiên cứu nông
nghiệp quốc tế Australia (ACIAR) và Viện Quản lý Nước Quốc
tế (IWMI) đã hợp tác để đưa ra các khuyến nghị cho sự phát
triển bền vững, quản lý hiệu quả, công bằng và  bình đẳng
về nước đối với nước ngầm đối với Chính phủ Lào.

Năm là, quản lý nước ngầm trong khu vực Ả Rập:  là dự
án do  Viện Quản lý Nước Quốc tế (IWMI) và các đối tác
quốc gia thực hiện tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi
(MENA). Một trong mục tiêu của dự án là nhanh chóng triển
khai “hệ thống tưới tiêu năng lượng mặt trời ở một số quốc
gia", nhằm đạt được 03 mục tiêu đảm bảo về “Nước - Năng
lượng - Lương thực".

Sáu là, tuyên bố MARVI về "Quản lý việc bổ sung nguồn
nước ngầm và duy trì sử dụng nước dưới đất thông qua can
thiệp ở cấp làng, xã" là một dự án do Đại học Western
Sidney do ACIAR tài trợ, áp dụng tại Gujarat và Rajasthan,
Ấn Độ từ năm 2012 nhằm tăng cường năng lực quản lý

nước ngầm bền vững ở địa phương.
Bẩy là, vào tháng 7, Điều phối viên của GRIPP, Karen

Villholth đã thông báo cho các tổ chức, các quan chức chính
phủ, các chuyên gia tư vấn và các viện nghiên cứu về GRIPP
của Australia và thảo luận về các cơ hội hợp tác với GRIPP và
các đối tác của mình liên quan đến Hội nghị Nước ngầm Úc. 

Tám là, Tạp chí Afrika Wirtschaft (Africa Economy) công
bố một báo cáo về nước ngầm ở châu Phi. Bài báo nhấn mạnh
tiềm năng kinh tế của nước ngầm, nhưng cũng nhấn mạnh
rằng, việc sử dụng nguồn nước đặc biệt quan trọng này đòi
hỏi phải có trách nhiệm cao đảm bảo tính bền vững là cực kỳ
quan trọng, đặc biệt là ở các vùng khô hạn của thế giới.

Chín là, trong tháng 9/2017, GRIPP đã thực hiện các
chiến dịch nhằm nhấn mạnh các chủ đề nước ngầm tại Hội
nghị Horizon Research lần thứ 8 (WRHC-8) tại Hamburg,
Đức. Tại đây, các đối tác của GRIPP đã tổ chức một Cuộc hội
thảo về không gian mở cho các thách thức đối với nghiên
cứu nước ngầm và các giải pháp có thể để phát triển bền
vững và quản lý tài nguyên nước ngầm. 

Mười là, báo cáo đánh giá nước ngầm toàn diện nhất
của vùng khí hậu khô cạn của Myanmar đã được xuất bản
sau 30 năm. Vào cuối những năm 1970, Cơ quan viện trợ
của Chính phủ Úc và Phòng cấp nước nông thôn Myanmar
(RWSP) đã tiến hành Đánh giá nguồn nước dưới đất cho
vùng khô hạn Myanmar. Tuy nhiên, nghiên cứu gần như
chưa bao giờ được công bố vì yếu tố chính trị thời đó. Với
sự hỗ trợ của Đối tác Nước Úc (AWP), Hiệp hội tư vấn Aqua
Rock và một số đối tác GRIPP  đã được cập nhật báo cáo và
hoàn thành việc công bố vào tháng 9/2017.

Bên cạnh các hoạt động nổi bật nêu trên, tại khu vực Đông
Nam Á và Nam Á  đã tiến hành những nghiên cứu mới của Viện
Chiến lược Môi trường toàn cầu (IGES) về việc thúc đẩy việc sử
dụng bền vững nguồn nước ngầm trong khu vực ASEAN và khu
vực Nam Á đối với thích ứng với biến đổi khí hậu.�

Nguồn: DWRM (Tổng hợp)

Công bố các hoạt động về quản lý
nước ngầm năm 2017
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Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) cho biết,
hòa với thế giới hưởng ứng Ngày Đất ngập nước
năm nay 2/2, đơn vị này cùng với hơn 1.300 nhân
viên của ngân hàng HSBC Việt Nam đã cùng nhau
cam kết ủng hộ và theo đuổi một chương trình
tình nguyện Bảo tồn và Quản lý Tài nguyên nước.

D
ự án này được xây dựng với mục tiêu bảo tồn tài
nguyên nước và mang lại nước sạch cho cộng đồng
ở hai khu vực đất ngập nước Tràm Chim và lưu vực
sông Vũ Gia - Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng.

Với hỗ trợ kỹ thuật của WWF Việt Nam trong khuôn khổ
dự án Bảo tồn và Quản lý Tài nguyên nước với sự tham gia
của cộng đồng ở Việt Nam, các tình nguyện viên sau khi
được tham gia các khoá tập huấn về nước và bảo tồn nguồn
nước, sẽ trực tiếp đến với người dân để cùng tìm hiểu cách
kiểm soát nguồn nước nhằm cải thiện chất lượng sống.

Các tình nguyện viên sẽ hướng dẫn và điều phối các em
học sinh trong khu vực dự án tham gia các chương trình giáo
dục môi trường, hỗ trợ sinh kế bền vững và du lịch sinh thái.
Đặc biệt, lần đầu tiên, những tình nguyện viên sẽ có cơ hội

làm việc với các cán bộ địa phương để đưa ra giải pháp thiết
thực cho các vấn đề nước mà địa phương đang phải đối mặt.

Theo WWF, nước là thành phần cơ bản và cốt yếu nhất
tạo nên sự sống trên trái đất. Lịch sử cho thấy, những thành
phố lớn và nhộn nhịp đều gắn liền với một dòng sông lớn.
Điển hình tại Việt Nam, con sông Cửu Long đã bồi đắp nên
một đồng bằng trù phú, nuôi sống hàng triệu người, cung
cấp lương thực và nguồn nước cho sinh hoạt, đồng thời
đóng góp vào hoạt động giao thương và buôn bán. Một nền
văn hoá sông nước đặc sắc đã được hình thành và phát
triển song song.

Nhưng thực tế về dòng Cửu Long đã khác nhiều trong
những thập kỷ gần đây. Áp lực phát triển kinh tế nhanh
chóng trong nước cùng những tác động lên dòng chảy chính
của dòng Mekong (con sông mẹ của Cửu Long) đang khiến
vùng đồng bằng trù phú nhất nước ta hứng chịu nhiều thay
đổi bất lợi và đáng ngại. Các trận hạn hán và sụt lở đất
nghiêm trọng xảy ra năm 2017 tại đồng bằng sông Cửu
Long dự báo sẽ còn tiếp diễn nếu như không có biện pháp
khẩn cấp ứng phó với những thay đổi này.�

Nguồn: DWRM

Cùng bảo tồn và quản lý bền vững
tài nguyên nước
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 - H�P TÁC QU�C T

Nghiên cứu giống thực vật chịu hạn có thể
thúc đẩy hiệu quả sử dụng nước 
Các nhà khoa học thuộc phòng thí nghiệm quốc
gia Oak Ridge của Bộ Năng lượng đã xác định
được một bộ gen cho phép các cây chịu hạn khác
nhau sống sót trong điều kiện bán khô hạn và
thiếu hụt nước.

C
ây trồng phát triển mạnh ở vùng đất khô cằn bằng
cách giữ nước trong các khoang, lá, thân. Chúng
thích nghi với các điều kiện thiếu hụt nước bằng
cách “đóng cửa” trong thời gian ban ngày để hạn

chế bay hơi nước và tiết kiệm nước,  “mở cửa” vào ban đêm
để thu thập CO2. Hình thức quang hợp này, được gọi là quá
trình trao đổi acid crassulacean hay CAM, đã phát triển qua
hàng triệu năm, tạo nên các đặc tính tiết kiệm nước trong
cây như lan và dứa.

CAM là một cơ chế tự nhiên của cây, có khả năng nâng
cao hiệu quả sử dụng nước trong thực vật - Xiaohan Yang,
đồng tác giả của ORNL cho biết. Khi chúng ta hiểu được cấu
tạo và cơ chế quang hợp của CAM, chúng ta sẽ có khả năng
tạo ra các quá trình trao đổi chất đối với các loại cây trồng
có năng suất cao như gạo, lúa mì, đậu nành... để tăng tốc
độ thích ứng với môi trường nước hạn chế.

Công trình nghiên cứu này đã được nhóm đã công bố
trong Tạp chí Thiên Nhiên (Nature Communications).

Sản xuất nông nghiệp tiêu thụ nguồn nước ngọt lớn
nhất thế giới. Trong khi nguồn nước tự nhiên sẵn có đang
thu hẹp lại do đô thị hóa, tăng trưởng dân số và thay đổi khí
hậu, điều này tạo ra thách thức đối với môi trường đang bị
sử dụng triệt để hiện nay.  

Để giải quyết vấn đề này, hiện tượng quang hợp theo
cách thức, kỹ thuật CAM ở các loại cây lương thực có thể
làm giảm việc sử dụng nước trong nông nghiệp và tăng khả
năng phục hồi của cây trồng trong điều kiện nguồn nước
hạn chế và việc cấp nước ít hơn yêu cầu. 

Ông Jerry Tuskan, đồng tác giả và là giám đốc điều
hành của Trung tâm Năng lượng Năng lượng Sinh học, cho
biết việc Nghiên cứu bộ gen có hiệu quả về sử dụng nước
có thể cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về khả năng sử dụng
nước có độ mặn nhẹ và ít  nước sạch dưới nhiệt độ cao.
Ông cho biết, nếu có thể di chuyển các đặc điểm này sang
các cây trồng nông nghiệp chính khác thì các vấn đề liên
quan đến sử dụng nước sẽ có thể được giải quyết đồng thời
có thể tiết kiệm được nguồn nước sạch.�

Nguồn: Science daily
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Chiều ngày 25/1, tại trụ sở Trung tâm Khí tượng
thủy văn quốc gia, đã diễn ra Lễ tổng kết và trao
giải cuộc thi ảnh “Con người với thiên nhiên trong
bối cảnh biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền
vững đất nước”.

P
hát biểu tại buổi lễ, thay mặt Trung tâm Khí tượng
thủy văn quốc gia và Ban tổ chức cuộc thi, ông Trần
Hồng Thái, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí
tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong bối cảnh

biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn so với dự kiến, làm
gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn hải văn cực
đoan, khốc liệt, nguy hiểm và khó lường. Năm 2017 đã qua
đi với những kỷ lục mới về thiên tai có nguồn gốc khí tượng
thủy văn đã được ghi nhận.

“Mỗi một bức ảnh là những khoảnh khắc kỳ thú của
thiên nhiên, sự tác động của thời tiết khí hậu đến thiên
nhiên và con người, những nỗ lực trong chống chọi và thích
ứng với thiên nhiên của người dân, các cấp chính quyền và
ở đó còn có bóng dáng thầm lặng kiên cường của người
chiến sỹ khí tượng thủy văn nơi biên giới và hải đảo. Mỗi bức
ảnh tham dự cuộc thi đều là những tác phẩm nghệ thuật có
giá trị cả về tính thời sự và nghệ thuật, phản ánh chân thực
cuộc sống đang diễn ra quanh chúng ta.” - Ông Trần Hồng
Thái nhấn mạnh.

Qua hơn 4 tháng tổ chức, cuộc thi đã thu hút được sự
quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các tác giả từ khắp mọi
miền đất nước và sự quan tâm của số lượng lớn khán giả
thông qua website của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc

gia và trên fanpage của cuộc thi. Đã có hơn 1000 bức ảnh
đơn và nhóm ảnh của gần 100 tác giả chuyên nghiệp và
không chuyên nghiệp từ khắp mọi miền đất nước gửi đến
tham dự cuộc thi; cùng với đó có hàng chục nghìn người
truy cập website của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc
gia và trên fanpage của cuộc thi để theo dõi, bình luận các
tác phẩm ảnh, theo đó đã có những bức ảnh, bộ ảnh có tới
trên 6000 lượt like và chia sẻ.

Qua 4 vòng đánh giá, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn
được 12 tác phẩm ảnh và bộ ảnh của 11 tác giả có chất
lượng, ý nghĩa bám sát nội dung chủ đề của Cuộc thi để
trao các giải thưởng xứng đáng nhất và đại cho Việt Nam
tham dự Triển lãm ảnh của Uỷ ban Bão quốc tế nhân 50
năm ngày thành lập Uỷ ban Bão.�

Trao giải cuộc thi ảnh: “Con người với thiên
nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu”

Trao Giải ba cho các tác giả.

Cape Town, một thành phố sầm uất của Nam Phi,
sẽ sớm trở thành thành phố lớn đầu tiên trên thế
giới chính thức cạn kiệt tài nguyên nước.

H
iện thành phố đang trong tình trạng khủng hoảng
nước sạch trầm trọng và dự báo tới tháng 4,
nguồn cung nước sẽ cạn. Những năm hạn hán
kéo dài đã khiến nước dự trữ ở các con đập giảm

xuống dưới 30%. 
Chính quyền Cape Town đã kêu gọi mỗi người chỉ sử

dụng không quá 87 lít nước một ngày tuy nhiên, chỉ 39%
người dân tuân thủ và hiện nay giới hạn được hạ xuống còn
50 lít. Trong 90 ngày nữa, sau khi nguồn cung nước cạn,
người dân Cape Town sẽ phải xếp hàng tại các điểm cấp
nước với hạn chế tối đa 1 người 25 lít một ngày.�

Cape Town sẽ hết nước sạch trong 90 ngày

Người dân Cape Town xếp hàng lấy nước. (Ảnh: Reuters)


