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T
rong mùa lũ, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho
công trình thủy điện Xuân Minh không để nước hồ
chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi
trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200

năm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện
Thành Sơn, Hồi Xuân, Bá Thước 1 không để mực nước hồ
chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ
có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm; đảm bảo an
toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Hủa Na, Đồng Văn,
Trung Sơn, Bá Thước 2 và Cẩm Thủy 1 không để mực nước
hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận
lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1000 năm; đảm
bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa nước Cửa
Đạt, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước
lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc
bằng 1000 năm.

Đồng thời, đảm bảo mực nước sông Chu tại Xuân Khánh
không vượt quá cao trình 13,71 m với mọi trận lũ có chu kỳ
lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm; đảm bảo mực nước
sông Mã tại Lý Nhân không vượt quá cao trình 13 m với mọi
trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 50 năm; đảm
bảo hiệu quả cấp nước và phát điện.

Trong mùa cạn, đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo
dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước ở
hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện.

Về nguyên tắc vận hành các hồ chống lũ cho hạ du như sau:
Một là, không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ

cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực
nước lũ kiểm tra để điều tiết lũ khi các van của công trình
xả chưa ở trạng thái mở hoàn toàn đối với các hồ Hủa Na,
Xuân Minh, Trung Sơn, Thành Sơn, Hồi Xuân, Bá Thước 1,
Bá Thước 2 và Cẩm Thủy 1, trừ trường hợp đặc biệt theo
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng Ban Chỉ

đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.
Hai là, khi vận hành chống lũ cho hạ du phải tuân thủ

theo quy định về trình tự, phương thức đóng, mở van các
công trình xả đã được cấp có thẩm quyền ban hành, bảo
đảm không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa
trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực
ven sông ở hạ du hồ chứa.

Ba là, trong thời kỳ mùa lũ quy định tại Khoản 1 Điều 2
của Quy trình này, khi chưa tham gia vận hành chống lũ cho
hạ du, mực nước các hồ chứa không được vượt mực nước
cao nhất trước lũ được quy định tại Bảng 2, trừ trường hợp
quy định tại Điều 13 của Quy trình này.

Bốn là, trong quá trình vận hành phải thường xuyên
theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ;
mực nước tại các Trạm thủy văn: Xuân Khánh, Lý Nhân;
mực nước, lưu lượng đền hồ và các bản tin dự báo tiếp theo
để vận hành, điều tiết cho phù hợp với tình hình thực tế.

Năm là, khi kết thúc quá trình chống lũ cho hạ du phải
đưa dần mực nước hồ về cao trình mực nước cao nhất trước
lũ quy định tại Bảng 2, trừ trường hợp quy định tại Điều 13
của Quy trình này.

Về nguyên tắc vận hành trong mùa cạn như sau: Vận
hành hồ theo các thời kỳ; theo thời đoạn 10 ngày; trong
thời gian vận hành, các hồ chứa căn cứ vào mực nước hồ
hiện tại và dự báo dòng chảy đến hồ trung bình 10 ngày tới
để điều chỉnh việc vận hành sao cho mực nước hồ tại các
thời điểm tương ứng không nhỏ hơn giá trị quy định trong
Phụ lục III.

Trong quá trình thực hiện Quy trình vận hành liên hồ
chứa trên lưu vực sông Mã, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ
sung, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan kiến nghị
bằng văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định,
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.�

Ban hành Quy trình vận hành
liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã

Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 214/QĐ-TTg về việc ban hành Quy
trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã. Quyết định nêu rõ, hàng năm, các hồ Hủa Na,
Đồng Văn, Cửa Đạt, Xuân Minh, Trung Sơn, Thành Sơn, Hồi Xuân, Bá Thước 1, Bá Thước 2 và
Cẩm Thủy 1 trên lưu vực sông Mã phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên.
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Q
uyết định nêu rõ, hàng năm, các hồ: Thượng Kon
Tum, Đăk Bla 1, PleiKrông, Ialy, Sê San 3, Sê San
3A, Sê San 4 và Sê San 4A trên lưu vực sông Sê San
phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên

Trong mùa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình
thuỷ điện PleiKrông và Sê San 4, không để mực nước hồ
chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có
chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm; đảm bảo an
toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Ialy, Thượng Kon
Tum, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước
lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc
bằng 1.000 năm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình
thủy điện Đăk Bla 1, không để mực nước hồ vượt cao trình
mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ
hơn hoặc bằng 200 năm. Trong quá trình vận hành hồ
Thượng Kon Tum, PleiKrông, Ialy và Sê San 4 phải góp phần
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Sê San
3, Sê San 3A, Sê San 4A, không để mực nước hồ chứa vượt
cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp
lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm.

Cùng với đó, góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du và không
gây biến động dòng chảy đột ngột vùng biên giới Việt Nam
và Campuchia; hạn chế thiệt hại sản xuất ở vùng bán ngập
trong lòng hồ Ialy từ ngày 01/7 đến ngày 30/9 hàng năm;
góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của hồ chứa Ialy tới
khả năng thoát lũ ở vùng hạ du sông Đắk Bla; đảm bảo hiệu
quả phát điện.

Trong mùa cạn, đảm bảo an toàn công trình; hạn chế
thiệt hại sản xuất ở vùng bán ngập trong lòng hồ Ialy từ
ngày 16/02 đến ngày 30/6 hàng năm; đảm bảo duy trì lưu
lượng nước ở hạ du hồ Sê San 4A không nhỏ hơn 195 m3/s;
đảm bảo hiệu quả phát điện.

Nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du như sau:
Một là, không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ

cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực
nước lũ kiểm tra để điều tiết lũ khi các cửa van của công
trình xả chưa ở trạng thái mở hoàn toàn, trừ trường hợp
đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc
Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Hai là, khi vận hành giảm lũ cho hạ du phải tuân thủ
theo quy định về trình tự, phương thức đóng, mở cửa van
các công trình xả đã được cấp có thẩm quyền ban hành,
đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe
dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu
vực ven sông hạ du các hồ chứa.

Ba là, trong thời kỳ mùa lũ quy định tại Khoản 1 Điều 2
của Quy trình này, khi chưa tham gia vận hành giảm lũ cho
hạ du, mực nước các hồ chứa không được vượt mực nước
cao nhất trước lũ được quy định tại Bảng 2, trừ trường hợp
quy định tại Điều 15 của Quy trình này.

Bốn là, trong quá trình vận hành phải thường xuyên
theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ;
mực nước tại các trạm thủy văn, mực nước, lưu lượng đến
hồ và các bản tin dự báo tiếp theo để vận hành, điều tiết
cho phù hợp với tình hình thực tế.

Năm là, khi kết thúc quá trình cắt, giảm lũ cho hạ du
phải đưa dần mực nước hồ về cao trình mực nước trước lũ
quy định tại Bảng 2, trừ trường hợp quy định tại Điều 15 của
Quy trình này.

Nguyên tắc vận hành trong mùa cạn như sau: Vận
hành hồ theo các thời kỳ và theo thời đoạn 10 ngày; từ
ngày 01/12 đến ngày 15/02, ưu tiên tích nước đối với hồ
PleiKrông; từ ngày 16/02 đến ngày 30/6 hồ Ialy vận hành
để mực nước hồ không vượt cao trình 512 m; các hồ Ialy
và Sê San 4 phải vận hành xả nước để đảm bảo hồ Sê
San 4A có đủ nước xả liên tục xuống hạ du không nhỏ
hơn 195 m3/s, trừ trường hợp hạn hán, thiếu nước
nghiêm trọng; trong quá trình vận hành các hồ phải căn
cứ vào mực nước hiện tại của hồ và dự báo dòng chảy
đến hồ trung bình 10 ngày tới để điều chỉnh việc vận
hành sao cho mực nước hồ tại các thời điểm tương ứng
không nhỏ hơn giá trị quy định trong Phụ lục III của Quy
trình này.

Trong quá trình thực hiện Quy trình vận hành liên hồ
chứa trên lưu vực sông Sê San, nếu có nội dung cần sửa đổi
bổ sung, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan kiến
nghị bằng văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm
định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.�

Ban hành Quy trình vận hành liên
hồ chứa trên lưu vực sông Sê San

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 215/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận
hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San.
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HO�T Đ�NG QU�N LÝ

M
ục tiêu của định hướng nhằm, tổ chức các đợt
tuyên truyền cao điểm nhằm phổ biến, quán
triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu,
nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường theo Nghị

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các chỉ thị, nghị
quyết, kết luận có liên quan của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ; văn bản số 58-HD/BTGTW ngày 22 tháng
01 năm 2018 của ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng
dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm
2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Đồng thời,
tạo động lực, khí thế trong toàn ngành để tập trung thực
hiện  đạt hiệu quả cao Quyết định số 68/QĐ-BTNMT ngày
10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc Ban hành Chương trình hành động của Bộ
Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-
CP ngày 01 tháng 01 năm 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. 

Theo đó, các đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ
quan thông tấn, báo chí trong và ngoài ngành đẩy mạnh
tuyên truyền và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền,
truyền thông các nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung tuyên
truyền cụ thể như sau: 

Một là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, tạo bước đột phá
trong hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi
trường, gắn với ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập và
tăng cường phổ biến, thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh;
xây dụng, điều chỉnh, triển khai hiệu quả các chiến lược,
quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành. 

Hai là, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, quản lý chặt chẽ
số lượng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp. Tăng
cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông
tin, đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, kết nối thông tin
chỉ đạo, điều hành thông suốt giữa Bộ Tài nguyên và Môi
trường với Chính phủ, các Bộ ngành, các đơn vị thuộc Bộ và
các Sở Tài nguyên và Môi trường. Nâng cao hiệu quả quản lý
nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. 

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
việc thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường
theo hướng phối hợp chặt chẽ từ cơ sở, tập trung vào những
vấn đề bức xúc, nổi cộm và các vụ việc tồn đọng kéo dài;
nghiên cứu, những mô hình ứng dụng khoa học công nghệ hiệu
quả cao đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, thông tin kiến thức chỉ

dẫn khoa học, hợp tác quốc tế và thông tin đối ngoại.
Bốn là, tổ chức truyền thông, phổ biến các cơ chế chính

sách, chủ trương lớn về tài nguyên và môi trường ngay từ
khi chuẩn bị, ban hành và tổ chức triển khai. Xây dựng và
triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về phát triển
bền vũng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi
khí hậu. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người
dân thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phổ biến, hướng dẫn,
tăng cường năng lực cho các tổ chức chính trị - xã hội -
nghề nghiệp thực hiện chức năng giám sát, phản biện và
tham vấn cộng đồng về tài nguyên và môi trường.

Định hướng cũng quy định cụ thể nội dung tuyên truyền
đối với từng lĩnh vực, đối với lĩnh vực tài nguyên nước, cần
tiếp tục tuyên truyền việc xây dựng Quy hoạch tài nguyên
nước chung của cả nước; quy hoạch tổng thể điều tra cơ
bản tài nguyên nước. Thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc
gia về tài nguyên nước đến năm 2020. Các giải pháp tổng
thể đảm bảo an ninh nguồn nước; chính sách, pháp luật,
nhất là chính sách mới như thu tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và giám sát
chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước
thải vào nguồn nước được ban hành tại Nghị định số
82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước; Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày
03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng
sản; các quy định về vận hành liên hồ chứa; nâng cao vai
trò của quy hoạch tài nguyên nước, nhất là quy hoạch tài
nguyên nước các lưu vực sông; các giải pháp phát huy lợi
thế từng vùng có những điều kiện nguồn nước khác nhau;
điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở vùng khan hiếm
nước, thiếu nước, biên giói, hải đảo; họp tác, đấu tranh bảo
đảm quyền, lợi ích của Việt Nam đối với các nguồn nước
liên quốc gia theo Công ước và thông lệ quốc tế.

Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức gắn với các hoạt
động tuyên truyền, truyền thông về các sự kiện tài nguyên
và môi trường năm 2018 như: Ngày Nước thế giới 22/3,
Ngày Khí tượng thế giới 23/3, Ngày Môi trường thế giới
05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6), Chiến
dịch Làm cho thế giới sạch hon và các sự kiện liên quan
khác... nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng xã hội về tài
nguyên và môi trường;…�

Nguồn: DWRM

Định hướng tuyên truyền
tài nguyên môi trường năm 2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 827/BTNMT-TĐKTTT ngày 26 tháng 2 về
việc định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2018.
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Ngày 28/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban
hành Quyết định số 599/QĐ-BTNMT về việc ban
hành Quy chế quản lý công chức, viên chức thuộc
Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Q
uy chế này quy định về thẩm quyền và trách
nhiệm của Bộ trưởng và người đứng đầu các
đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ trong
quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên

và Môi trường. Đồng thời, áp dụng đối với người được
tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh
trong các đơn vị hành chính và trong bộ máy lãnh đạo,
quản lý của đơn vị sự nghiệp, trong biên chế và hưởng
lương từ ngân sách nhà nước; công chức trong bộ máy
lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp được hưởng lương

từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của Luật
Cán bộ, công chức; người được tuyển dụng theo vị trí việc
làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp theo chế độ hợp đồng
làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp
theo quy định của Luật Viên chức; người lao động hợp
đồng xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên tại các đơn vị
hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ thực hiện theo quy định
của Bộ luật Lao động.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3
năm 2018 và thay thế Quyết định số 1599/QĐ-BTNMT ngày
26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc Ban hành Quy định về quản lý công chức,
viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.�

Nguồn: DWRM

Ban hành Quy chế quản lý công chức viên
chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nhằm có những hoạt động thiết thực
hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm
2018, ngày 2/3/2018, Bộ Tài nguyên
và Môi trường đã ban hành công văn
số 976/BTNMT-TĐKT&TT-TNN gửi
UBND các tỉnh, thành phố trược thuộc
trung ương về việc tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Ngày Nước thế giới
năm 2018.

C
ông văn, Ngày Nước thế giới  năm
2018 có chủ đề “Nước với Thiên
nhiên” hướng đến tuyên truyền,
vận động và nâng cao nhận thức

của cả xã hội về áp dụng các giải pháp dựa
vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời
với những thách thức về nguồn nước và biến
đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng tăng.

Để hưởng ứng sự kiện quan trọng này,
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương
trình nghệ thuật “Nước và Cuộc sống” được
truyền hình trực tiếp  trên Đài tiếng nói Việt
Nam, hội thảo “Giải pháp xanh cho nguồn
nước” và các hoạt động khác như: phát sóng
Trailer, các phóng sự tuyên truyền, quảng bá
Ngày Nước thế giới; treo băng rôn, phướn,

áp phích tuyên truyền về Ngày Nước thế giới; trưng bày tranh ảnh về
nước, môi trường, thiên nhiên và các sản phẩm công nghệ sử dụng tiết
kiệm nước. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động tổ chức các
hoạt động hưởng ứng lễ kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2018 tại tất cả
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi
trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế
hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp để hưởng ứng Ngày
Nước thế giới năm 2018 như: tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển
lãm với chủ đề về tài nguyên nước; tổ chức diễu hành; vận động cộng
đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; phát động phong trào không lấn
chiếm sông, hồ; phát tờ rơi và chiếu phim tài liệu, phóng sự về tài nguyên
nước trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương,...�

Nguồn: DWRM

Phát động tổ chức các hoạt động Ngày Nước
thế giới 2018 tại các tỉnh, thành phố
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Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định
số 04/2018/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch
tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.

T
heo đó, mục tiêu của quy hoạch tài nguyên nước
trên địa bàn tỉnh là nâng cao quản lý khai thác, sử
dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước và bảo vệ
tài nguyên nước theo hướng phát triển bền vững.

Phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn
kiệt nguồn tài nguyên nước. Bảo vệ các hệ sinh thái phụ
thuộc vào nguồn nước, các chức năng quan trọng của
nguồn nước. Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do
nước gây ra nhằm đảm bảo an ninh lâu dài về tài nguyên
nước góp phần thúc đẩy, hoàn thành các mục tiêu phát triển
kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh đó, quản lý nhu cầu cho dân sinh, tăng cường
hiệu quả khai thác sử dụng tài nguyên nước nhằm phát triển
bền vững tài nguyên nước. Ngăn chặn và khắc phục có hiệu

quả tình trạng suy thoái số lượng và chất lượng tài nguyên
nước của các nguồn nước trên địa bàn tỉnh cũng như trên các
hệ thống sông; làm cơ sở cho quản lý nhà nước, quyết định
trong thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện các quy
hoạch chuyên ngành, các dự án hỗ trợ, đầu tư có liên quan. 

Nội dung chính của quy hoạch gồm: Phân bổ nguồn
nước; bảo vệ tài nguyên nước; và phòng, chống và khắc
phục hậu quả tác hại do nước gây ra 

Nhằm hoàn thành tốt những mục tiêu của quy hoạch,
Quyết định đã đưa ra những giải pháp cụ thể như: các giải
pháp về thể chế, chính sách; giải pháp về cơ cấu tổ chức,
quản lý điều hành; giải pháp về đầu tư và huy động nguồn
lực; giải pháp về tăng cường năng lực và sự tham gia của
các bên liên quan; giải pháp về phát triển nguồn nước; giải
pháp về bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường nước; giải
pháp về phát triển khoa học và công nghệ; giải pháp phòng,
chống hậu quả tác hại do nước gây ra.�

Nguồn: DWRM

Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ
giai đoạn 2020 - 2030

Mới đây, UBND TP Hải Phòng đã phê duyệt Quy
hoạch cao độ nền và thoát nước mặt TP Hải Phòng
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Q
uy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà
nước về xây dựng, quản lý và sử dụng cao độ
nền và thoát nước mặt trên địa bàn thành phố.
Đây là cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư

xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống cao độ nền và
thoát nước mặt. Đồng thời, cụ thể hóa định hướng quy
hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành phố trong Điều
chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm
2025, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009.

Theo nội dung quy hoạch, cao độ khống chế tối thiểu
phải cao hơn mức tính toán tối thiểu 0,3 m đối với đất dân
dụng và 0,5m đối với đất công nghiệp; tối thiểu 60% đường
ngoại thị phải có hệ thống thoát nước mưa; 100% đường đô
thị phải có hệ thống thoát nước mưa.

Việc tiêu thoát lũ và đê điều Hải Phòng tuân thủ quy
hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông
Hồng, sông Thái Bình tại Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày

18/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với quy hoạch
thủy lợi Hải Phòng đảm bảo tiêu thoát nước ra các sông: Đá
Bạc, Cấm, Lạch Tray, Văn Úc, Thái Bình, Hóa. Trong khi, phân
vùng tiêu thoát thủy lợi TP Hải Phòng thành 5 vùng: Hệ thống
Thủy Nguyên, An Hải, Đa Độ, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

Quy hoạch cao độ nền, khu vực 1 (khu đô thị bảo tồn)
giới hạn trong phạm vi đường vành đai 1 (ngã 3 Thượng Lý
- Nguyễn Tri Phương - Hoàng Diệu - Lê Thánh Tông - Chùa
Vẽ - Nguyễn Bỉnh Khiêm - ngã 3 Thượng Lý) giữ nguyên
cao độ trung bình từ +1,90 m đến +2,30 m và khi xây mới
cải tạo dần nâng cốt nền xây dựng +2,30 m; khu vực 2 (khu
đô thị cũ) được giới hạn trong phạm vi từ đường vành đai
1 đến Sân bay Cát Bi và một phần quận Kiến An; khu vực 3
(khu đô thị mới) là khu vực đô thị và công nghiệp mới phát
triển, tỷ lệ đất xây dựng thấp chủ yếu đang là đồng ruộng…
Quy hoạch phân kỳ đầu tư, giai đoạn 2018 - 2025 tập trung
xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước khu vực đô thị
bảo tồn; hoàn chỉnh khu vực Bắc Sông Cấm, Vsip; xây dựng
khu vực Nam Cầu Kiền, Bến Rừng, Núi Đèo và vùng phụ
cận; hoàn thiện khu vực đảo Cát Hải; hoàn thiện hệ thống
thoát nước các quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Hải An.�

Nguồn: DWRM

HẢI PHÒNG:

Quy hoạch thoát nước mặt đến năm 2025
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Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị công bố
Quyết định Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên
Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

N
ội dung Quy hoạch gồm: Quy hoạch cấp nước,
Quy hoạch tiêu úng và danh mục các dự án ưu
tiên đầu tư. Tổng kinh phí đầu tư toàn vùng ước
tính là 11.939 tỷ đồng (chưa bao gồm kinh phí

cấp nước sinh hoạt và công nghiệp), trong đó kinh phí đầu
tư cho phát triển hạ tầng công trình thủy lợi 9.456 tỷ đồng,
kinh phí đầu tư cho giải pháp phi công trình 446 tỷ đồng,
kinh phí đầu tư cho ứng phó BĐKH và tình hình sạt lở 2.037
tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước và các
nguồn huy động hợp pháp khác, trong đó giai đoạn 2017 -
2025 khoảng 6.040 tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2035 khoảng
5.899 tỷ đồng.

Mục tiêu của việc thực hiện quy hoạch Thủy lợi của tỉnh
Thừa Thiên Huế là để khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn
nước, chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai, thích ứng
với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Từng bước
hoàn thiện hạ tầng hệ thống công trình thủy lợi; hiện đại
hóa công tác quản lý, khai thác góp phần phát triển kinh tế
- xã hội bền vững, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững;
thực hiện nội dung về tái cơ cấu ngành thủy lợi; góp phần
xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường, giảm thiểu
các thiệt hại và ảnh hưởng tiêu cực do nước gây ra đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tương lai.

Đồng thời, là cơ sở để các ngành, các địa phương xây
dựng kế hoạch đầu tư phát triển thủy lợi ngắn hạn, trung
hạn và dài hạn theo giai đoạn phát triển kinh tế từ nay đến
năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.�

Nguồn: DWRM (Tổng hợp)

Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

UBND TP.HCM sắp đưa ra lấy ý kiến góp ý đề án
nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
công nghiệp.

C
ụ thể, UBND TPHCM cho hay, hiện trên địa bàn có
gần 2.790 cơ sở sản xuất (thuộc 16 nhóm) đang
nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (tổng
lưu lượng khoảng 143.430m3/ngày đêm). Mỗi

năm, TPHCM thu 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, các cơ sở y tế có
phát sinh nước thải y tế (523 cơ sở, thải hơn
22.260m3/ngày đêm) và cơ sở xử lý chất thải rắn (thải hơn
7.880m3/ngày đêm) lại không thuộc đối tượng chịu phí bảo
vệ môi trường đối với nước thải. Các cơ sở này có lưu lượng
phát sinh nước thải lớn, có khả năng gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng nhưng không nộp phí là không công
bằng. Do đó, UBND TPHCM đề xuất bổ sung 2 nhóm đối
tượng này vào danh sách thu phí nước thải công nghiệp.

UBND TPHCM cũng đề xuất tăng cách tính phí bảo vệ
môi trường đối với nước thải công nghiệp theo hướng thu
tăng phí nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các đối tượng
nộp phí và tác động đến hành vi giảm xả nước thải ô nhiễm.

Dựa trên mức thu phí hiện hữu, TP.HCM dự tính sẽ áp

dụng hệ số K để tính phí điều chỉnh. Theo đó, mức phí bảo
vệ môi trường tăng thêm tương ứng là 833 đồng/m3.  

Mức phí tăng thêm được đề xuất tính theo cách:  đối với
cơ sở có lưu lượng xả dưới 5 m3/ngày đêm vẫn áp dụng
tính mức cố định như hiện nay là 1,5 triệu đồng/năm. Tuy
nhiên, đối với cơ sở có tổng lưu lượng nước thải từ 5
m3/ngày đêm trở lên thì ngoài mức phí cố định 1,5 triệu
đồng/năm còn được tính thêm dựa theo lưu lượng xả thải
cũng như tính chất ô nhiễm của nước và tính theo hệ số K.

Để tăng tổng nguồn thu, ngoài các đối tượng thu phí
hiện hữu (hiện có 16 đối tượng), TP sẽ mở rộng thu phí.
Theo tính toán, sau khi bổ sung, tổng số các cơ sở phải đóng
phí là 3.310 cơ sở. Tổng lượng nước thải của các cơ sở thải
ra khoảng 173.000m3/ngày đêm. Khi thu phí theo phương
thức mới, dự kiến TPHCM thu được 60 tỷ đồng/năm.

Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thu
được, TP dự tính sẽ trích lại 25% cho cơ quan thu phí.

UBND TPHCM phân tích việc tăng mức thu phí như đề
xuất sẽ tác động một phần đến đời sống xã hội. Cụ thể, phí
tăng có thể làm tăng mức phí các dịch vụ liên quan đến y
tế, xử lý rác và từ đó tác động đến người dân.�

Nguồn: DWRM (Tổng hợp)

TP.HCM:

Đề xuất tăng phí nước thải công nghiệp
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HO�T Đ�NG QU�N LÝ

T
ại buổi Hội thảo, nhiều chuyên
gia, nhà khoa học, quản lý đã
có nhiều ý kiến đóng góp đối
với kết quả “Nghiên cứu

chung về quản lý và phát triển bền
vững lưu vực sông Mê Công bao gồm
tác động của các dự án thủy điện dòng
chính” về phương pháp nghiên cứu, các
số liệu công bố, cũng như các mục tiêu
đưa ra của Nghiên cứu…

Ông  Trương Hồng Tiến, Giám đốc
Vụ Môi trường, Ban Thư ký Ủy hội
sông Mê Công quốc tế đánh giá:
Nghiên cứu đã đạt được những mục
tiêu đề ra, hoàn thành nhiệm vụ các
quốc gia thành viên giao phó và
nghiên cứu này cũng được xem như
một thành công trong nhiều lĩnh vực,
xây dựng các quy trình, công cụ và tập
hợp dữ liệu có thể sử dụng để định
hướng phát triển bền vững lưu vực
sông Mê Công trong tương lai.

Trong đó, các kết quả chính của
nghiên cứu bao gồm: đánh giá  kết
quả tổng hợp và tích lũy từ các dự án
phát triển tài nguyên nước hiện tại và
dự kiến ở hạ lưu sông Mê Công; đưa ra
các khuyến nghị và các thông điệp
quan trọng để các nước thành viên
tham khảo trong quá trình ra quyết
định ở quốc gia và trong các quyết
định chung của Ủy hội sông Mê Công
quốc tế; củng cố năng lực cho đội ngũ
nhân viên kỹ thuật của các nước thành
viên; xây dựng phương pháp và công
cụ đánh giá tác động tổng hợp cho hạ
lưu lưu vực. Việc nâng cao năng lực
này sẽ giúp  Ban thư ký Ủy hội và các
thành viên trong việc lập kế hoạch,
phát triển chung, quản lý và giám sát

các nguồn tài nguyên nước ở  hạ lưu
lưu vực.

Ông Phạm Tuấn Phan, Giám đốc
điều hành, Ban Thư ký Ủy hội sông Mê
Công quốc tế khẳng định: Thành công
lớn nhất của nghiên cứu chính là củng
cố  tăng cường năng lực để từ đó  nêu
bật các tác động tích cực và tiêu cực
của các dự án phát triển tài nguyên
nước vùng  hạ lưu vực, đánh giá bằng
các chỉ tiêu bền vững được thể hiện
trong các chỉ số môi trường, kinh tế xã
hội do các quốc gia thành viên lực chọn.
Các dự án phát triển bao gồm các dự án
thủy điện dòng chính và các các dự án
thủy điện hiện đã có và dự án thủy điện
nằm trong quy hoạch, mở rộng nông
nghiệp và các công trình thủy lợi, sử
dụng nước cho sinh hoạt gia đình và
sản xuất công nghiệp, giao thông thủy
và phòng chống lũ. Khung đánh giá do
nhóm nghiên cứu xây dựng cho phép
đánh giá có hệ thống các tác động tích
cực và tiêu cực liên quan đến các kế
hoạch phát triển gắn liền với tài nguyên
nước, đồng thời hỗ trợ các thành viên
trong quá trình ra quyết định về tương
lai vùng hạ lưu vực.

Theo yêu cầu  của các quốc gia
thành viên, các kết quả của nghiên
cứu phải có sự tham vấn với các cơ
quan quản lý  và nghiên cứu  có liên
quan tới  đông đảo cộng đồng các nhà
khoa học, các chuyên gia độc lập để
có thể hoàn thiện các kết quả nghiên
cứu, đồng thời chỉ ra những khiếm
khuyết, thiếu sót và những vấn đề cần
tiếp tục thực hiện trong tương lai.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng
Trần Quý Kiên đánh giá cao việc chuẩn

bị báo cáo “Nghiên cứu chung về quản
lý và phát triển bền vững lưu vực sông
Mê Công bao gồm tác động của các dự
án thủy điện dòng chính” của Ban Thư
ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Đồng
thời, cũng đánh giá cao các ý kiến phát
biểu  của các đại biểu tham dự Hội
thảo và trao đổi lại của các chuyên gia
của Ban Thư ký, đặc biệt là vấn đề xây
dựng các đập thủy điện trên dòng
chính sông Mê Công.

Theo Thứ trưởng Trần Quý Kiên,
việc bảo vệ và giữ gìn nguồn tài
nguyên nước và tài nguyên thiên
nhiên của sông Mê Công là mối quan
tâm hàng đầu và cũng là ưu tiên
hàng đầu của các quốc gia thành viên
Ủy hội sông Mê Công quốc tế, đặc biệt
là Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng
cho biết, thời gian qua, Chính phủ và
các Bộ ngành rất quan tâm đến vấn đề
phát triển của ĐBSCL trong bối cảnh
tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng
diễn biến phức tạp và những thách
thức trong chia sẻ nguồn nước của
sông Mê Công. Đặc biệt, lần đầu tiên
Việt Nam tổ Hội nghị phát triển bền
vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí
hậu ( tháng 9/2017). Ngay sau đó,
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết
120 về phát triển bền vững ĐBSCL
thích ứng với biến đổi khí hậu. Chính
phủ đã giao Bộ TN&MT xây dựng Quy
hoạch tổng thể để để thực hiện Nghị
quyết 120, trong đó đặt ra nhiều kỳ
vọng các mục tiêu phải đạt được đến
năm 2020, đến năm 2030 và tầm nhìn
đến năm 2050.�

Nguồn: Monre

Tham vấn quốc gia về quản lý và
phát triển bền vững lưu vực sông
Mê Công

Ngày 13/3, tại TP.HCM, Bộ Tài nguyên và Môi trường,  Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Ủy
hội sông Mê Công quốc tế đã tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia đối với  công trình Nghiên
cứu chung về quản lý  và phát triển  bền vững  lưu vực sông Mê Công bao gồm tác động của
các dự án thủy điện dòng chính. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội thảo.
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HO�T Đ�NG QU�N LÝ

B
áo cáo tại buổi làm việc, Cục
trưởng Lê Phú Hà cho biết,
trong năm 2018, Cục tiếp tục
thực hiện các nhiệm vụ trọng

tâm về quản lý, tổ chức triển khai ứng
dụng công nghệ thông tin phát triển
Chính phủ điện tử của ngành tài
nguyên và môi trường; hiện đại hóa
nền hành chính, cung cấp các dịch vụ
công trực tuyến; hoàn thiện, kết nối,
sử dụng hiệu quả và chia sẻ cơ sở dữ
liệu ngành tài nguyên và môi trường;
nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật công
nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả; bảo
đảm an toàn và bảo mật thông tin trên
môi trường điện tử.

Theo đó, Cục phấn đấu hoàn
thành 100% chương trình xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật, văn bản
quản lý năm 2018 về công nghệ thông
tin và dữ liệu tài nguyên và môi
trường; chú trọng công tác bảo đảm
an toàn, an ninh thông tin của Bộ Tài
nguyên và Môi trường.

Cục trưởng Lê Phú Hà  cũng cho
biết, nhằm tăng cường tương tác giữa
Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi
trường địa phương, Cục tiếp tục cải
tiến phương thức và chế độ báo cáo
theo hướng đơn giản hóa, mang tính
chất định lượng, nhanh chóng, chính
xác và xuyên suốt từ Trung ương đến
địa phương; tạo lập hệ thống tiếp
nhận, xử lý thông tin phản ảnh kiến
nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm
pháp luật về tài nguyên và môi trường
xuyên suốt từ Bộ Tài nguyên và Môi
trường, các bộ ngành và các cấp chính
quyền địa phương; bảo đảm hoạt
động tiếp nhận và trả lời ý kiến công
dân trên Cổng thông tin điện tử của
Bộ. Đồng thời, Cục sẽ triển khai xây

dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin
cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi
trường, nhất là về đất đai, quan trắc
tài nguyên và môi trường; xây dựng,
trình phê duyệt đề án hệ thống cơ sở
dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông
Cửu Long; thúc đẩy và xác lập cơ chế
để các hệ thống thông tin, cơ sở dữ
liệu tài nguyên và môi trường được
chia sẻ, sử dụng công việc hàng ngày
hỗ trợ việc ra quyết định.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại
diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ
góp ý một số nhiệm vụ mà Cục cần tập
trung thực hiện, Thứ trưởng Trần Quý
Kiên đánh giá cao và đề nghị Cục Công
nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên
và môi trường phát huy kết quả đạt
được để hoàn thành tốt các nhiệm vụ
được giao, ứng dụng công nghệ thông
tin xuyên suốt vào công tác quản lý Bộ
và ngành Tài nguyên và Môi trường,
góp phần hiện đại hóa ngành.

Thứ trưởng đề nghị Cục thực hiện
tốt việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu

liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long
và tham gia vào dự án đầu tư xây dựng
Trung tâm dữ liệu của vùng Đồng bằng
sông Cửu Long - một hợp phần quan
trọng đối với việc ứng phó với biến đổi
khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ trưởng cũng lưu ý đến việc
ứng dụng công nghệ thông tin trong
quản lý, điều hành của các đơn vị trực
thuộc Bộ. Đối với công tác cải cách
hành chính, Thứ trưởng Trần Quý Kiên
nhấn mạnh đến việc xây dựng kênh
tương tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi
trường với các Sở Tài nguyên và Môi
trường địa phương. “Hệ thống tương
tác giữa Bộ và các Sở Tài nguyên và
Môi trường là nhiệm vụ quan trọng
được Bộ trưởng hết sức quan tâm. Hệ
thống sẽ giúp Bộ và địa phương có sự
trao đổi thường xuyên, liên tục, hai
chiều; từ đó, hỗ trợ việc nhanh chóng
nắm bắt, giải quyết các vướng mắc,
bất cập tại địa phương.” - Thứ trưởng
Trần Quý Kiên nhấn mạnh.�

Nguồn: Monre

Xây dựng hệ thống tương tác
giữa Bộ và Sở TN&MT địa phương

Sáng ngày 6/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã có buổi làm
việc với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc triển khai kế
hoạch công tác năm 2018 của Cục. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị
trực thuộc Bộ có liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.
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B
áo cáo của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về tình hình thực
hiện nhiệm vụ tháng 1, tháng
2 và nhiệm vụ trọng tâm

công tác tháng 3/2018 nêu rõ: Ngay
từ những ngày đầu của năm 2018, Bộ
Tài nguyên và Môi trường đã ban hành
Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết số 01/NQ-CP 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; chỉ đạo các đơn vị
xây dựng và ban hành Chương trình
công tác của đơn vị; triển khai ngay
việc giao dự toán ngân sách nhà nước.

Về xây dựng thể chế, chính sách,
pháp luật: Bộ đã ban hành Chương
trình xây dựng và ban hành văn bản
pháp luật  năm 2018; Bộ đã ban hành
và đang tích cực triển khai thực hiện
Kế hoạch xây dựng các Luật sửa đổi,
bổ sung Luật đất đai, Luật bảo vệ môi
trường, Luật sửa đổi nội dung về quy
hoạch trong các Luật liên quan... 

Đối với công tác thanh tra, kiểm
tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố
cáo, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập
trung chỉ đạo hoàn thành các kết luận
thanh tra, kiểm tra. Bộ cũng đã ban
hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra
năm 2018, trong đó đã tập bổ sung và
cập nhật những yêu cầu mới. Các công
tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn
nhân lực; công tác kế hoạch, tài chính
và đầu tư phát triển; hợp tác quốc tế
và khoa học, công nghệ tiếp tục được
đẩy mạnh... 

Về lĩnh vực Đất đai, đã báo cáo,
trình Thủ tướng việc tổ chức các Hội

nghị chuyên đề về định hướng và giải
pháp tích tụ, tập trung ruộng đất đáp
ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp quy
mô lớn; chủ trì, phối hợp với Ủy ban
Dân tộc miền núi, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn chuẩn bị tổ chức
Hội nghị của Thủ tướng với các tỉnh
Tây Nguyên về quản lý đất đai có
nguồn gốc từ nông, lâm trường, quản
lý bảo vệ và phát triển rừng và di dân
tự do, định canh, định cư tại Tây
Nguyên. 

Về lĩnh vực Môi trường, tập trung
sửa đổi Luật bảo vệ môi trường; hoàn
thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi,
bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi
hành Luật bảo vệ môi trường; dự thảo
Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục
các loài nguy cấp, quý hiếm ưu tiên

bảo vệ; Quy định phân bổ chỉ tiêu môi
trường cho các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương;...

Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản:
hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ dự thảo Nghị định về
quản lý cát, sỏi lòng sông; báo cáo
việc đưa nội dung miễn thu tiền cấp
quyền khai thác khoáng sản. Triển khai
đề án Chính phủ để đánh giá thực
trạng nguồn lực tài nguyên khoáng
sản làm cơ sở xây dựng chiến lược,
quy hoạch khoáng sản giai đoạn đến
năm 2020 và năm 2030.

Về lĩnh vực Biển và Hải đảo: hoàn
thiện, trình Thủ tướng Chính phủ đề
xuất xây dựng Nghị định quy định về
lấn biển trong tháng 3; Đề án tổng kết
10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị
lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương

BỘ TRƯỞNG TRẦN HỒNG HÀ:

Xây dựng văn bản pháp luật là
ưu tiên số 1

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên được của Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ
đạo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2018 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 2 và triển
khai nhiệm vụ tháng 3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt
Nam đến năm 2020 trong tháng 6;
chuẩn bị tổ chức sơ kết 10 năm thực
hiện Đề án 47 và Chương trình trọng
điểm về điều tra cơ bản tài nguyên môi
trường biển; tổng kết 04 năm thực
hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của
Chính phủ....

Về lĩnh vực Khí tượng thủy văn:
kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của
Tổng cục; thống nhất phương án và
triển khai thực hiện công tác luân
chuyển cán bộ, ổn định tổ chức bộ
máy; triển khai kế hoạch hiện đại hóa,
nâng cao chất lượng công tác dự báo
khí tượng thủy văn.

Về lĩnh vực Tài nguyên nước: trình
Thủ tướng Chính phủ Quy trình vận
hành liên hồ chứa trên lưu vực sông
Ba; thực hiện Đề án điều tra, đánh giá
việc khai thác, sử dụng nước dưới đất,
tác động đến sụt lún bề mặt đất khu
vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ
Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long.

Về lĩnh vực Biến đổi khí hậu: trình
Chính phủ dự thảo Nghị định quy định
về lộ trình, phương thức giảm phát
thải khí nhà kính theo các quy định của
quốc tế và các cam kết của Việt Nam;
Chương trình hành động tổng thể thực
hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của
Chính phủ về phát triển bền vững
đồng bằng sông Cửu Long thích ứng
với BĐKH. Chuẩn bị khung pháp lý,
nguồn nhân lực, tài chính, khoa học,
công nghệ để thực hiện Thỏa thuận
Paris 2015 về BĐKH. Chuẩn bị tổ chức
họp đánh giá thường niên của Chương
trình SP-RCC.

Về lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ và
Thông tin địa lý: tập trung hoàn chỉnh
dự án Luật đo đạc và bản đồ trình Ủy
ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại
phiên họp tháng 3; hoàn thiện dự thảo
Nghị định quy định chi tiết một số điều
của Luật; Đề án hiện đại hóa mạng
lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác
quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh
tế xã hội và ứng phó với BĐKH tại một
số thành phố lớn và khu vực ven biển.

Về lĩnh vực Viễn thám: hoàn thiện
dự thảo Nghị định về hoạt động viễn
thám; đẩy mạnh công tác nghiên cứu

điều tra, đánh giá, giám sát tài nguyên
thiên nhiên và môi trường bằng công
nghệ viễn thám và địa tin học.

Về lĩnh vực Công nghệ thông tin:
đẩy mạnh triển khai Chương trình hành
động của Bộ thực hiện Nghị quyết
36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; xây
dựng kiến trúc Chính phủ điện tử ngành
TNMT, phiên bản 2.0; xây dựng phần
mềm chia sẻ, kết nối dữ liệu, thông tin
chỉ đạo điều hành thông suốt giữa Bộ
với các địa phương; triển khai thực hiện
dự án, nhiệm vụ để đảm bảo cung cấp
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Hội nghị cũng đã nghe và thảo
luận về các báo cáo chuyên đề như:
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện
Chương trình hành động của Bộ thực
hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của
Chính phủ; triển khai thực hiện cơ chế
tự chủ tài chính của các đơn vị sự
nghiệp công lập; Báo cáo tình hình
triển khai Chương trình xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật của Bộ năm
2018; việc thực hiện lời hứa của Bộ
trưởng trong trả lời chất vấn của đại
biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri;... 

Sau khi lãnh đạo các đơn vị phát
biểu, các Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân,
Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Quý
Kiên đã quán triệt chỉ đạo các đơn vị,
lĩnh vực, bảo đảm tiến độ và chất
lượng, đáp ứng yêu cầu của Bộ và
ngành Tài nguyên và môi trường.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ
trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận sự
chuyển biến tích cực trong triển khai
thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị
trong thời gian qua. Bộ trưởng yêu cầu
lãnh đạo các đơn vị rà soát các công
việc nào cần làm ngay và các công
việc cần làm trong tháng 3 để ưu tiên
chỉ đạo, thực hiện. Đồng thời Bộ
trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc
Bộ cần đồng hành với nhau trong khi
thi hành công vụ để đạt hiệu quả cao
nhất trong công việc, bảo đảm kỷ luật,
kỷ cương hành chính.

Nhấn mạnh đến công tác xây dựng
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật,
Bộ trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn
vị tiếp tục coi đây là nhiệm vụ ưu tiên
số 1. Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu
các đơn vị huy động nguồn lực tập
trung vào lĩnh vực này.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề cập
đến các vấn đề như: Tổ chức Hội nghị
Thanh tra toàn quốc; công tác trả lời ý
kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân;
công tác triển khai một số dự án…
Theo Bộ trưởng, trong thời gian tới,
nhất là tháng 3 Bộ trưởng đề nghị các
đơn vị giải quyết tốt các công việc này
một cách khoa học hơn, đổi mới hơn
để tạo tiền đề quan trọng trong thực
hiện công tác chuyên môn trong các
tháng tiếp theo của năm 2018.�

Nguồn: Monre

Toàn cảnh Hội nghị chiều 28/2 tại Trụ sở Bộ TN&M.
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PV: Thưa Phó Cục trưởng Châu
Trần Vĩnh, Ông có thể cho biết
ý nghĩa của Ngày Nước thế
giới 2018 với chủ đề “Nước và
thiên nhiên”?

Phó Cục trưởng Châu Trần Vĩnh:
Hàng năm, Liên Hợp Quốc chọn các
chủ đề khác nhau cho Ngày Nước thế
giới nhằm kêu gọi sự quan tâm của
toàn thế giới trong việc bảo vệ nguồn
tài nguyên quý giá này. Ngày Nước thế
giới 2018 có chủ đề “Nước với Thiên
nhiên” (“Nature for Water”) nhấn
mạnh vai trò quan trọng của thiên
nhiên trong việc bảo vệ tài nguyên
nước, ứng phó kịp thời với những
thách thức do các hoạt động khai thác,
sử dụng tài nguyên nước mạnh mẽ và
tác động của biến đổi khí hậu đang
diễn ra ngày càng khốc liệt.

Theo UN-Water, chủ đề của Ngày
Nước thế giới năm 2018 kêu gọi ứng
dụng các giải pháp sẵn có trong tự
nhiên để giải quyết các vấn đề thách
thức về tài nguyên nước trong thế kỷ
21 trên toàn cầu. Lũ lụt, hạn hán và ô
nhiễm tài nguyên nước đang ngày
càng nghiêm trọng do các hoạt động
khai thác, sử dụng nguồn nước chưa
bền vững cùng với các tác động tiêu
cực của biến đổi khí hậu. Dựa vào vào
tự nhiên để quản lý và bảo vệ tài
nguyên nước là một giải pháp hữu hiệu
giúp giải quyết, ứng phó với các thách
thức này đồng thời giúp đạt được mục
tiêu phát triển bền vững 6 “Đảm bảo
nguồn cung cấp và quản lý bền vững

tài nguyên nước và các điều kiện vệ
sinh an toàn cho tất cả mọi người”.

PV: Hiện nay, vấn đề ô nhiễm đất
và suy thoái nguồn nước đã
ảnh hưởng tác động trực tiếp
đến sinh kế cho người dân ở
địa phương. Để giải quyết vấn
đề trên Cục đã có các giải
pháp như thế nào nhằm hạn
chế tình trạng này? 

Phó Cục trưởng Châu Trần Vĩnh:
Những năm vừa qua, Việt Nam ưu tiên
mục tiêu phát triển kinh tế để trở
thành nước có mức thu nhập trung
bình. Chúng ta đã đạt được mục tiêu
kinh tế đặt ra, tuy nhiên, chúng ta đã
phải đánh đổi về môi trường và tài
nguyên do tình trạng khai thác, sử

dụng tài nguyên chưa bền vững. Việc
khai thác tài nguyên nước quá mức
gây ra tình trạng suy thoái, cạn kiệt
nguồn nước như: việc tích nước trong
các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở
thượng lưu làm giảm lượng nước chảy
xuống hạ lưu; hay nhiều dòng sông bị
ô nhiễm do các hoạt động xả nước thải
chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt
chuẩn của các nhà máy, cơ sở sản
xuất,.... Để giải quyết vấn đề trên Cục
Quản lý tài nguyên nước đã và đang
thực hiện các hoạt động sau:

Một là, rà soát lại toàn bộ hệ thống
văn bản về pháp luật về tài nguyên
nước để tham mưu trình Bộ Tài
nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ
sung các quy định nhằm kiểm soát
chặt chẽ vấn đề điều hòa, phân bổ

NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI NĂM 2018:

Nhấn mạnh vai trò của thiên nhiên trong
việc bảo vệ tài nguyên nước

Năm 2018, chủ đề Ngày Nước thế giới được Liên Hợp Quốc lựa chọn là “Nước với Thiên
nhiên” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của thiên nhiên trong việc bảo vệ tài nguyên
nước. Nhân sự kiện này, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh đã có
bài trả lời phỏng vấn báo chí về chủ đề và các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới
năm 2018 tại Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh.
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nguồn nước và xả nước thải vào
nguồn nước.

Hai là, kiến nghị Bộ Tài nguyên và
Môi trường đầu tư, xây dựng hệ thống
giám sát tự động, đồng bộ, trực tuyến
từ trung ương đến địa phương để
giám sát các hoạt động khai thác tài
nguyên nước và xả nước thải vào
nguồn nước.

Ba là, tăng cường, công tác thanh
tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai
thác sử dụng nước, xả nước thải vào
nguồn nước; xử lý nghiêm đối với các
cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, gây
suy thoái, cạn kiệt nguồn nước nhằm
chấn chỉnh ý thức chấp hành của các
tổ chức, cá nhân.

Bốn là, lập danh mục các nguồn
nước có nguy cơ ô nhiễm, cạn kiệt để
có giải pháp cải thiện, phục hồi.

Năm là, tăng cường công tác
tuyên truyền nâng cao nhận thức của
cộng đồng để thu hút cộng đồng, các
tổ chức, các doanh nghiệp tham gia
vào việc bảo vệ tài nguyên nước. Đặc
biệt, đề cao vai trò giám sát của người
dân trong việc phát hiện, xử lý kịp thời
các hành vi, sự cố gây ô nhiễm nguồn
nước ngay từ khi mới xuất hiện.

PV: Thực tế, nước và thiên nhiên
có vai trò rất khăng khít trong
việc tạo ra nguồn nước sạch.
Vì vậy, muốn duy trì được
nguồn nước sạch, theo ông
phải bao gồm các yếu tố gì?

Phó Cục trưởng Châu Trần Vĩnh:
Theo UN-Water, các giải pháp dựa vào
tự nhiên có vai trò hỗ trợ trong việc
bảo vệ nguồn nước và khi các giải
pháp xanh được kết hợp hài hòa với
các giải pháp công trình khác sẽ tạo ra
hiệu quả tốt hơn trong công tác quản
lý tài nguyên nước. Trong tự nhiên
tiềm tàng nhiều giải pháp có thể giúp
chúng ta giải quyết các thách thức về
tài nguyên nước và làm sạch nguồn
nước là một trong các lợi ích mà các
giải pháp xanh mang lại. Trồng rừng
mới, tạo kết nối giữa các dòng sông
với vùng ngập, khôi phục các vùng đất
ngập nước sẽ giúp tái cân bằng chu
trình nước. Ngoài ra, các “công trình
xanh” này còn có chức năng hoạt động

giống như bộ máy lọc nước, làm sạch
nguồn nước, góp phần cải thiện sức
khỏe và sinh kế của con người.

Do vậy, để duy trì nguồn nước
sạch, ngoài việc tăng cường các công
cụ, biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu
việc gây ô nhiễm nguồn nước, chúng ta
cần phải có ý thức bảo vệ hệ sinh thái
bởi sự tồn tại và phát triển của các thực
thể trong hệ sinh thái (rừng, đất ngập
nước, sông suối, đa dạng sinh học,...)
có mỗi quan hệ tương hỗ, chặt chẽ với
nhau. Bảo vệ hệ sinh thái là góp phần
vào bảo vệ tài nguyên nước.

PV: Đề nghị Phó Cục trưởng cho
biết kế hoạch tổ chức, hưởng
ứng Ngày Nước thế giới
22/3/2018 như thế nào nhằm
tạo sự lan tỏa sâu rộng và
nâng cao trách nhiệm, hiểu
biết của người dân trong việc
sử dụng và bảo vệ nguồn tài
nguyên nước?

Phó Cục trưởng Châu Trần Vĩnh:
Như thông lệ hằng năm, đê{ hưởng
ứng sư| kiê|n quan tro|ng này, Bộ Tài
nguyên và Môi trường sẽ tổ chức các
hoạt động chào mừng Ngày Nước thế
giới năm 2018 như sau:

- Xây dựng trailer tuyên truyền,
quảng bá Ngày Nước thế giới năm
2018 để phát trên đài truyền hình;

- Xây dựng phóng sự tuyên truyền,
quảng bá Ngày Nước thế giới phát tại

chương trình Gala;
- Thiết kế, treo băng rôn, phướn,

áp phích tuyên truyền về Ngày Nước
thế giới năm 2018;

- Trưng bày tranh, ảnh về nước,
môi trường, thiên nhiên và sản phẩm
công nghệ tiết kiệm nước;

- Tổ chức chương trình biểu diễn
nghệ thuật chủ đề “Nước và Cuộc
sống” hưởng ứng Ngày Nước thế giới
năm 2018.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi
trường tổ chức phát động các hoạt
động hưởng ứng lễ kỷ niệm Ngày Nước
thế giới năm 2018 tới tất cả các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ
Tài nguyên và Môi trường đã có công
văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương chỉ
đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ
trì, phối hợp với các đơn vị liên quan
xây dựng kế hoạch và triển khai tổ
chức các hoạt động phù hợp để hưởng
ứng Ngày Nước thế giới năm 2018
như: tổ chức hội  khoa học, tọa đàm,
triển lãm với chủ đề tài nguyên nước;
tổ chức diễu hành nhân Ngày Nước thế
giới; vận động cộng đồng tham gia bảo
vệ tài nguyên nước; phát động phong
trào bảo vệ tài nguyên nước, sử dụng
nước tiết kiệm, hiệu quả; phát tờ rơi và
chiếu phim tài liệu, phóng sự về tài
nguyên nước trên các phương tiện
thông tin đại chúng tại địa phương,...�

Nguồn: DWRM
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T
ham dự buổi tiếp và làm việc
về phía Thụy Điển còn có Đại
sứ Thụy Điển tại Việt Nam
Pereric Högberg; ông Jakob

Granit, Cục trưởng Cục Quản lý nước
và biển Thụy Điển cùng một số cán bộ
thuộc Cục; các chuyên gia, nghiên cứu
viên cao cấp lĩnh vực khí hậu và nước,
Viện Khí tượng thủy văn Thụy Điển,
đại diện Viện Môi trường Stockholm…

Về phía Bộ Tài nguyên và Môi
trường có đại diện lãnh đạo Tổng cục
Môi trường, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục
Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm
Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước
và đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ.

Chào mừng Đoàn cán bộ cấp cao
đã đến tham gia Tuần lễ nước 2018,
thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ
trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao sự
quan tâm, sự ủng hộ tích cực và vai
trò của phía đối tác Thụy Điển trong
quá trình phối hợp chuẩn bị và tham
gia các sự kiện trong khuôn khổ Tuần
lễ Nước 2018 được tổ chức tại Hà Nội.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng
bày tỏ sự cảm ơn và ghi nhận vai trò
hỗ trợ của Chính phủ Thụy Điển trong
thời gian qua đã giúp cho Việt Nam
trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên
nhiên, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý
đất đai và bảo vệ môi trường…

Bày tỏ sự vui mừng được Thứ
trưởng Trần Quý Kiên và lãnh đạo các
đơn vị đã dành thời gian tiếp đoàn, Đại
sứ biến đổi khí hậu của Vương quốc
Thụy Điển Lars Ronnas cho biết, hai
quốc gia Thụy Điển và Việt Nam có
nhiều điểm khác nhau trong phát triển
kinh tế xã hội nhưng lại có chung một
quan điểm, một định hướng đó là cùng
phát triển theo định hướng bền vững
thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Chúng ta cùng phải đối mặt với
các thách thức do biến đổi khí hậu đem
lại do vậy tôi cho rằng cả Thụy Điển và
Việt Nam cùng phải tìm các hình thức
để sử dụng hiệu quả trong việc ứng
phó với các thách thức do biến đổi khí
hậu gây ra, đồng thời đảm bảo sự phát
triển kinh tế một cách thông minh và
bền vững” - Ngài Lars Ronnas nói.

Đại sứ biến đổi khí hậu của Vương
quốc Thụy Điển cũng chia sẻ với Thứ
trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực
thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
kinh nghiệm trong quá trình phát triển
bền vững của Thụy Điển trong việc
phát triển kinh tế các bon thấp, tìm
giải pháp ứng phó với ô nhiễm môi
trường, ứng phó biến đối khí hậu, đặc
biệt là việc sử dụng hiệu quả tài
nguyên nước. Đồng thời đề xuất của
phía Thụy Điển về việc ký Ý định thư
hợp tác giữa Cục Quản lý nước và biển
của Thụy Điển với một đối tác của Bộ
Tài nguyên và Môi trường…

Đồng tình với ý kiến của Đại sứ,

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết
những nội dung mà ngài vừa Lars
Ronnas vừa trao đổi rất phù hợp và có
ý nghĩa quan trọng với Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, Bộ Tài nguyên và
Môi trường mong muốn tiếp tục mở
rộng quan hệ hợp tác với các đối tác
của Thụy Điển trong các lĩnh vực quản
lý của Bộ, cụ thể là môi trường, quản lý
đất đai, tài nguyên môi trường biển,
quản lý nước và các lĩnh vực mà hai
bên cùng quan tâm và phát triển những
tiềm lực về tài nguyên trong phát triển
đất nước và bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên mong
muốn hai bên hướng tới xây dựng
quan hệ đối tác chiến lược với các đối
tác Thụy Điển nhằm triển khai có hiệu
quả các hoạt động bảo vệ môi trường,
thực hiện Chiến lược quốc gia về biến
đổi khí hậu và các hoạt động thực Kế
hoạch triển khai Thỏa thuận Paris về
biến đổi khí hâu tại Việt Nam.�

Nguồn: Monre

Thứ trưởng Trần Quý Kiên tiếp và làm việc
với Đại sứ biến đổi khí hậu của Thụy Điển

Sáng 4/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã có buổi
tiếp và làm việc với Ngài Lars Ronnas, Đại sứ biến đổi khí hậu của Vương quốc Thụy Điển
nhân dịp Đại sứ làm Trưởng đoàn sang tham dự Tuần lễ Nước 2018 tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Qúy Kiên tiếp và làm việc với Đại sử BDKH của Thụy Điển
Lars Ronnas.
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Trong khuôn khổ Tuần lễ Nước
quốc tế Việt Nam lần thứ 6
(VACI 2018) diễn ra tại Hà Nội
vào tháng 3 năm 2018, chiều
ngày 3/3 diễn đàn trao đổi Hợp
tác Kinh doanh công nghệ quản
lý nước thông minh (Smart
Water Business Forum) đã được
tổ chức dưới sự chủ trì của
Trung tâm Quy hoạch và điều tra
tài nguyên nước quốc gia. Tham
dự diễn đàn có sự phối hợp của
cơ quan liên quan như Hội Cấp
thoát nước Việt Nam và các tổ
chức, hiệp hội, doanh nghiệp,
các nhà khoa học nghiên cứu tài
nguyên nước Việt Nam và quốc
tế, và các doanh nghiệp đến từ
Hàn Quốc.

P
hát biểu tại diễn đàn, Ông
Tống Ngọc Thanh - Tổng
Giám đốc Trung Tâm Quy
hoạch và Điều tra tài nguyên

nước Quốc gia cho biết, mục tiêu của
Diễn đàn nhằm thúc đâỷ hợp tác giữa
các doanh nghiệp vừa và nhỏ về quản
lý nước thông minh dựa trên các công
nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin
cấp độ cao với hệ thống quan trắc,
quản lý từ xa, đồng thời, diễn đàn
cũng là cơ hội trao đổi, giao lưu hiểu
biết về công nghệ nước thông minh từ
các bên tham gia diễn đàn.

Ông Cao Lại Quang, Chủ tịch Hội
Cấp thoát nước Việt Nam cũng cho
biết, Việt Nam đang hướng tới quản lý
nước thông minh. Việc tìm hiểu, học
hỏi những công nghệ mới về quản lý
nước của quốc tế từ bài học kinh
nghiệm của Trung Quốc và Brazil khi áp

dụng các công nghệ quản lý nước
thông minh đã tiết kiệm được một
lượng nước đáng kể. “Hiện nay, những
hoạt động ưu tiên của ngành nước Việt
Nam đang hướng tới là chia sẻ các
chiến lược hợp tác quốc tế ngành
nước, thảo luận mở về các thách thức,
cơ hội mới trong phát triển ngành
nước; trao đổi thiết lập các mạng lưới
doanh nghiệp, hiệp hội, các nhà khoa
học.. về quản lý và kinh doanh nước ở
Việt Nam; và phát triển  quản lý nước
thông minh”  - Ông Cao Lại Quang chia
sẻ tại Diễn đàn.

Diễn đàn Sáng kiến hợp tác về
Nước VACI  2018 diễn ra từ ngày 4
đến ngày 8 tháng 3 năm 2018 tại Hà
Nội. Đây là sáng kiến nhằm thúc đẩy
và chia sẻ các giải pháp sáng tạo về
nước, đặc biệt là ở Việt Nam và các
vùng nhiệt đới.�

Diễn đàn trao đổi hợp tác kinh doanh
công nghệ quản lý nước thông minh

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 10 năm thành lập
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước
quốc gia và Tuần lễ Nước Quốc tế tại Việt Nam -
VACI 2018, các chuyên gia đến từ Thái Lan,
Pakistan và Thụy Điển đã chỉ ra các tác động của
BĐKH đến các lưu vực sông của Châu Á và chia sẻ
kinh nghiệm về các biện pháp thích ứng với những
thách thức của BĐKH.

T
heo TS. PGS Sangam Shrestha thuộc Viện Công nghệ
Châu Á (AIT) có trụ sở tại Thái Lan, những thách thức
chính trong các nghiên cứu về tác động của BĐKH là
sự không chắc chắn trong các dự báo về BĐKH cũng

như đánh giá tác động của BĐKH trong môi trường nước do
sử dụng các dữ liệu, công cụ và kỹ thuật khác nhau. Do đó, các
kết quả cần được sử dụng và giải thích cẩn thận.

Một chuyên gia khác thuộc AIT cho rằng BĐKH có thể
tác động đáng kể đến ngập lụt và lượng mưa gia tăng trong
tương lai sẽ làm thay đổi mực nước lũ cao nhất, độ sâu của

lũ và ngập lụt.
Bà Hoàng Thị Ngọc Ánh thuộc Viện Công nghệ Châu Á

cho rằng cần tăng cường hợp tác quản lý tổng hợp tài
nguyên nước (IWRM) để bảo vệ nước ngầm. Qua đó, các
mối quan hệ hợp tác giữa các Bộ và các cơ quan có liên
quan sẽ được cải thiện.

Theo bà, cũng cần hiện đại hoá và tăng cường khuôn
khổ pháp lý cho việc quản lý bền vững và bảo vệ nước
ngầm; tăng cường sự tham gia của người dân địa phương
trong việc bảo vệ nguồn nước ngầm (giáo dục môi trường,
truyền thông môi trường).

“Cải thiện quản lý nước ngầm bằng cách thu thập và
phân tích dữ liệu phức tạp làm cơ sở cho việc phát triển các
mô hình địa chất thuỷ văn, giúp dự đoán sự phát triển của
tài nguyên nước và chỉ ra các quyết định chính sách. Ngoài
ra, tăng cường các kỹ năng và bí quyết kỹ thuật chuyên môn
của các đối tác dự án để thực hiện tốt hơn các chức năng
cơ bản trong lĩnh vực bảo vệ nước dưới đất” – bà Hoàng
Thị Ngọc Ánh cho biết.�

Quản lý tài nguyên nước bền vững để thích
ứng với BĐKH ở các lưu vực sông ở Châu Á
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Ô
ng Gilbert Houngbo - Chủ
tịch UN-Water cho biết,
trước tình trạng tiêu dùng
tăng nhanh đồng nghĩa với

việc gia tăng suy thoái môi trường và
các tác động đa chiều của biến đổi khí
hậu, chúng ta rõ ràng cần những cách
mới để quản lý nhu cầu cạnh tranh đối
với các nguồn nước ngọt của chúng ta.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc về
tình trạng nước trên thế giới, hơn 5 tỷ
người có thể bị thiếu nước vào năm 2050
do biến đổi khí hậu, nhu cầu gia tăng và
nguồn cung cấp nước bị ô nhiễm.

Theo báo cáo của UN-water tại
Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ ba, thế
giới sử dụng khoảng 4.600 km2 nước
mỗi năm, trong đó 70% dùng cho
nông nghiệp, 20% cho công nghiệp và
10% dùng ở các hộ gia đình. Trong
100 năm qua nhu cầu này đã tăng gấp
6 lần và tiếp tục tăng trưởng tăng
trưởng ở mức 1% mỗi năm. 

Đặc biệt nhu cầu sử dụng nước sẽ
tăng rất nhanh ở các nước đang phát
triển. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu
hiện nay sẽ tăng thêm áp lực cho các
nguồn cấp nước khi nhiều vùng khô hạn
trên thế giới ngày càng khô hạn hơn,
vùng ẩm ướt thì ngày càng ẩm ướt hơn. 

Các chuyên gia tài nguyên nước
cũng cho rằng, hạn hán được cho là
mối đe dọa lớn nhất do biến đổi khí
hậu. Và thách thức ngày trở nên càng
nghiêm trọng hơn trong tương lai.
Thành phố Cape Town, nơi người dân
phải đối mặt với những thiếu nước
nghiêm trọng do hậu quả của hạn hán
kéo dài 384 năm. Tại Brasília, Thủ đô

của Brasil đồng thời chủ nhà của Diễn
đàn nước thế giới năm nay, gần 2 triệu
người bị ảnh hưởng do không được
cấp nước trong năm ngày do sự  kéo
dài bất thường của mùa khô. 

Báo cáo của UN-Water cũng dự
đoán, đến năm 2050 sẽ có từ 4,8 đến
5,7 tỷ người sống trong những khu vực
khan hiếm nước trong khoảng thời gian
ít nhất một tháng mỗi năm (tăng 3,6 tỷ
so với hiện nay). Trong khi đó, số người
có nguy cơ phải đối mặt lũ lụt sẽ tăng
lên 1,6 tỷ so với khoảng 1,2 tỉ hiện nay. 

Kết quả nghiên cứu của Liên Hợp
Quốc  trong năm 2017 cũng kêu gọi
hành động "nông nghiệp bảo tồn",
bằng cách sử dụng nước mưa nhiều
hơn là sử dụng hệ thống thủy lợi để
tưới tiêu và điều chỉnh luân canh để
duy trì độ che phủ của đất. Đây cũng
là một biên pháp để chống lại hiện
tượng xói mòn và suy thoái đất, hiện
đang ảnh hưởng đến một phần ba đất

nông nghiệp của hành tinh. 
Các giải pháp bảo vệ nước dựa

vào thiên nhiên có thể là thực hiện từ
cá nhân, đơn vị riêng lẻ - chẳng hạn
như xây dưng nhà vệ sinh khô – đến
những biện pháp vĩ mô như thay đổi
cảnh quan cơ cấu trong nông nghiệp. 

Bà Audrey Azoulay - Tổng giám đốc
của Unesco cũng đưa ra trong báo cáo
của mình về số liệu ghi nhận 2/3 diện
tích rừng và đất ngập nước trên thế giới
đã bị mất từ đầu thế kỷ 20, và xu
hướng này ngày càng trở nên nghiêm
trọng và cần được giải quyết. Bà cũng
cho biết,  sự khan hiếm nước có thể
dẫn đến tình trạng bất ổn dân cư, di cư
hàng loạt và ngay cả xung đột trong nội
địa và giữa các quốc gia có chung
quyền lợi. Do vậy, đảm bảo sử dụng
bền vững nguồn tài nguyên nước của
hành tinh là điều quan trọng để đảm
bảo hòa bình và thịnh vượng lâu dài.�

Nguồn: DWRM (Tổng hợp)

Hơn 5 tỷ người
có thể bị thiếu nước vào năm 2050

Báo cáo của Ủy ban về Nước Liên Hợp Quốc tại Diễn đàn nước Thế giới Brasil 2018 cho hay,
những xung đột, mâu thuẫn và các mối đe dọa có thể xảy ra trừ khi những hành động thực
tế được thực hiện để giảm căng thẳng đối với nguồn nước sông, hồ, tầng chứa nước, đất
ngập nước và hồ chứa.

Một cư dân đi qua đáy đập Paraibuna đang bị khô hạn.
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Một nhóm các nhà nghiên cứu về môi trường tại Đại
học McMaster, Canada phát hiện ra rằng cá sống ở
hạ lưu của những nhà máy xử lý nước thải có
những hành vi bất thường, chúng dễ bị tổn thương
trước kẻ săn mồi. Nguyên do có thể là do tiếp xúc
với dư lượng thuốc chống trầm cảm trong nước.

C
ác nghiên cứu cũng cho thấy, vấn đề tồn dư dược
phẩm, các loại thuốc khác thải ra từ nguồn nước
sinh hoạt vùng đầu nguồn và tác động đến với môi
trường tự nhiên của nguồn nước đều có khả năng

ảnh hưởng đến các loài cá ở hạ lưu. 
Giáo sư Sigal Balshine - Khoa Tâm lý, thần kinh học và

Hành vi tại Đại học McMaster cho biết, loài cá đẻ trứng và
làm tổ ở vùng nước tiếp nhận ở hạ nguồn do vậy các chất
dư thừa trong nước thải ra từ các nhà máy xử lý nước thải
sẽ ảnh hưởng đến môi trường nước và các loài cá sống
trong đó từ trong trứng thông qua việc hấp thụ trực tiếp và
qua chuỗi thức ăn. 

Trong thời gian nghiên cứu, nhóm đã nuôi thí nghiệm
lồng cá vàng tại các địa điểm khác nhau trong khu bảo tồn
Cootes Paradise và khu ở Cảng Jordan, nằm giữa Beamsville
và St. Catharine  bên bờ hồ Ontario, Canada.

Phân tích của họ tìm thấy một số dư lượng thuốc chống
trầm cảm thông thường, được gọi là chất ức chế hấp thu
serotonin, trong huyết tương của cá lồng ở Cootes Paradise

Marsh, phía hạ nguồn của Nhà máy xử lý nước thải Dundas.
Do những con cá này bị ảnh hưởng bởi chất chống trầm

cảm nên chúng ít lo lắng hơn, hình thái bơi của chúng biến
đổi của chúng có thể làm cho chúng dễ bị tổn thương hơn
đối với động vật săn mồi. Chúng bắt đầu di chuyển nhanh
hơn sau một cuộc tấn công mô phỏng. 

Ông Jim Sherry, nhà nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Môi
trường Canada, cho biết sau khi tổng hợp các kết quả nghiên
cứu cho thấy cá ở hạ nguồn của các nhà máy xử lý nước thải
đang bị tích lũy dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá
nhân ở mức đủ để làm thay đổi nồng độ các chất dẫn truyền
thần kinh và cũng làm giảm các hành vi liên quan đến sinh
thái. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra những thay đổi quy mô
phân tử khác trong cá dẫn đến những tổn thương gan do
thuốc gây ra và sự thay đổi quá trình trao đổi lipid.

Giáo sư  Balshine cho biết: "Hơn một tỷ người trên hành
tinh của chúng ta không được tiếp cận với nước uống sạch
và một số bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng là do việc xử lý
nước không đúng cách và đầy đủ". Do vậy, dư lượng của
thuốc/dược phẩm thực sự đang gây những ảnh hưởng lớn
đến hệ sinh thái nước ngọt (như cá trong nghiên cứu này)
cũng đồng thời gây nên những ảnh hưởng đến sức khỏe
con người. Hơn nữa, kết quả nghiên cứu này góp phần vào
việc đề xuất và đưa ra những tham khảo về các chỉ số và
tiêu chuẩn xử lý nước thải dân sinh trong tương lai. 

Nguồn: Science Daily

Nghiên cứu về sự thay đổi hành vi của cá
khi tiếp xúc với nước thải

T
ổ chức Khí Tượng Thế giới (WMO) đã tổ chức cuộc
thi ảnh thi ảnh về nước với chủ đề khám phá về
tầm quan trọng của nguồn tài nguyên nước đối với
cuộc sống của con người. Các bức ảnh phác họa

các rủi ro và cơ hội đi kèm với những thông điệp về quản lý
tài nguyên bền vững.

Thông qua bình chọn của những người theo dõi phương
tiện truyền thông xã hội của WMO để chọn những bức ảnh
yêu thích trong số 30 người dự thi và 200 bài báo đến ngày
31/12/2017.  Trên cơ sở này, ban giám khảo của WMO và
các chuyên gia sẽ đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, dựa trên
chất lượng nghệ thuật và thông điệp truyền tải.

Tất cả các ảnh dự thi, bao gồm cả những tác phẩm
được giải sẽ được công bố trong Bản tin về nước đặc biệt
của WMO được xuất bản năm 2018 và trong một cuộc triển
lãm trong Hội nghị Toàn cầu về Sự thịnh vượng của WMO
thông qua các dịch vụ thuỷ văn, dự kiến sẽ diễn ra tại Trụ

sở WMO tại Geneva từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 5 năm
2018. Các hình ảnh cũng sẽ được hiển thị trên trang web
WMO và WMO các kênh truyền thông xã hội. 

Nguồn: VMO

Tổ chức khí tượng thế giới công bố 12 bức ảnh
đạt giải trong cuộc thi ảnh về Nước



Chương trình tình nguyện
“Áo ấm mùa đông - Chung tay bảo vệ nguồn nước”

Trong 2 ngày 3-4/02/2017 Chi đoàn thanh niên Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức
chuyến đi tình nguyện “Áo ấm mùa đông - Chung tay bảo vệ nguồn nước” nhằm tặng
quà cho các em học sinh và thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời,
kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ, sử dụng nguồn
nước trên địa bàn xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
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