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T
ham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức
Trung ương, Bộ Nội vụ. Về phía Bộ Tài nguyên và
Môi trường có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương
Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên cùng các đồng

chí trong Ban Cán sự, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ,
Công đoàn, Đoàn Thanh niên… và lãnh đạo các đơn vị trực
thuộc Bộ khu vực Hà Nội.

Tại buổi lễ, ông Phạm Tân Tuyến - Phó Vụ trưởng phụ
trách Vụ Tổ chức Cán bộ đã công bố Quyết định số 399/QĐ-
TTg, ngày 12/4/2018 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc bổ nhiệm ông Lê Công Thành, quyền Tổng Cục trưởng
Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường
giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trao quyết định
của Thủ tướng cho tân Thứ trưởng Lê Công Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chúc
mừng đồng chí Lê Công Thành đã được sự tin tưởng của Trung
ương Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ
chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Bộ trưởng cho biết, đây là sự bổ sung nhân sự rất đúng
lúc, vì hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chỉ có 3
Thứ trưởng là các đồng chí: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ
Tuấn Nhân và Trần Quý Kiên. Đặc biệt, đồng chí Lê Công
Thành - một cán bộ trưởng thành từ chính ngành tài nguyên
và môi trường, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, đảm
nhận cương vị Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

“Đây là vinh dự và là niềm tự hào của cá nhân đồng chí
Lê Công Thành, của gia đình đồng chí và cũng là của chung
ngành tài nguyên và môi trường. Thay mặt Ban cán sự Đảng
và lãnh đạo Bộ, tôi chúc mừng đồng chí và mong muốn tân
Thứ trưởng Lê Công Thành phát huy những kiến thức, kinh
nghiệm, nhiệt tình và tâm huyết của mình để đóng góp vì
sự phát triển của ngành tài nguyên môi trường nói riêng và
vì sự phát triển của đất nước nói chung…” - Bộ trưởng Trần
Hồng Hà nói.

Phát biểu tại buổi Lễ, tân Thứ trưởng Lê Công Thành
bày tỏ sự cám ơn đối với Ban Bí thư, Thường trực Chính
phủ, các Bộ, Ban, Ngành trung ương và đặc biệt là lãnh đạo
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tin tưởng, tín nhiệm để
đồng chí được giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường. Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, đây là vinh
dự lớn lao và cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Chính
phủ và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho.

“Trên cương vị mới, tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng,
trình độ và kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tôi luôn mong nhận được sự giúp đỡ của Ban Cán sự Đảng,
Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng toàn thể cán
bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường
để tôi hoàn thành nhiệm vụ góp phần vào sự phát triển
chung của ngành Tài nguyên và Môi trường…” - Thứ trưởng
Lê Công Thành nói.

Như vậy, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện nay
gồm: Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng: Nguyễn Thị
Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành.�

Công bố và trao Quyết định của Thủ tướng
bổ nhiệm ông Lê Công Thành giữ chức vụ
Thứ trưởng Bộ TN&MT

Chiều 18/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chủ trì
buổi Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Công Thành,
quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ
chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT
Trần Hồng Hà đã trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê
Công Thành giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ TN&M

HO�T Đ�NG QU�N LÝ



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC [3]

Dự Lễ ra mắt nhà trường có Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà;
nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường Phạm Khôi Nguyên; Phó Chủ nhiệm

Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và
nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết; Thứ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân; nguyên
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái
Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nguyễn Linh Ngọc… cùng đại diện các Bộ, Ban ngành
Trung ương và UBND thành phố Hà Nội, lãnh đạo các
đơn vị trực thuộc Bộ, đại diện các Sở Tài nguyên và
Môi trường, các tổ chức quốc tế, các nhà giáo, nhà
khoa học cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
tài nguyên và môi trường.

Trình bày Báo cáo tại buổi Lễ ra mắt, TS. Nguyễn
Đức Toàn - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
tài nguyên và môi trường đã nhấn mạnh về sứ mệnh và tầm
nhìn và các giá trị cốt lõi của Trường. Trường là cơ sở đào
tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực
trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phục vụ đắc lực
cho sự phát triển của toàn ngành; là trung tâm nghiên cứu
khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc
tế và cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo, bồi
dưỡng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập
của ngành trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước.

Trường phấn đấu đến năm 2030 trở thành Học viện Cán
bộ tài nguyên và môi trường, là trung tâm đào tạo, bồi
dưỡng các lĩnh vực tài nguyên và môi trường có uy tín trong
khu vực; là nơi tập trung các giảng viên, chuyên gia, nhà
khoa học giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn; có các chương
trình liên kết đào tạo quốc tế chất lượng cao; có cơ sở vật
chất, trang thiết bị hiện đại với các dịch vụ hoàn hảo.

Với các giá trị cốt lõi:Chất lượng - hiệu quả - chuyên
nghiệp - hội nhập, theo TS. Nguyễn Đức Toàn, trong thời
gian tới Nhà trường sẽ tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy
và cơ chế hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả; phát
huy tối đa hiệu lực các Phòng, Khoa, Trung tâm; hoàn thiện
cơ chế quản lý, hoạt động, đảm bảo tính liên thông, tính
quy phạm, sự linh hoạt và minh bạch trong công tác đào
tạo, bồi dưỡng vì năng lực và đạo đức công vụ.

Bên cạnh đó, Nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc phát
triển đội ngũ nhân sự, trong đó chú ý đến đội ngũ giảng viên,
chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín nhằm nâng cao chất
lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu hội
nhập quốc tế. “Nhà trường khuyến khích đội ngũ cán bộ,
giảng viên chủ động tiếp cận phương thức quản lý và mô hình
đào tạo tiên tiến trên thế giới thông qua việc tham gia các hội
nghị, hội thảo quốc tế…” - TS Nguyễn Đức Toàn nói.

Ngoài ra, để tăng cường chất lượng giảng dạy, Trường
Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cũng
xây dựng hệ thống chương trình, tài liệu và áp dụng phương
thức, công nghệ đào tạo, bồi dưỡng; áp dụng phương thức
linh hoạt phục vụ yêu cầu đào tạo tại chỗ, đào tạo trực
tuyến, đào tạo theo địa chỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi,
hiệu quả và hữu ích cho người học; đồng thời tăng cường
hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học trong và
ngoài nước.

“Trong chặng đường phía trước, nhà trường mong muốn
và trân trọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của
lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự hỗ trợ của các
đơn vị trực thuộc, các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa
phương, các tổ chức quốc tế để từng bước phát triển cả về
quy mô lẫn chất lượng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được
giao, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn về nhân lực của
ngành và xã hội” - TS Nguyễn Đức Toàn nhấn mạnh.�

Nguồn: Monre

Ra mắt trường Đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ tài nguyên và môi trường

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức
Lễ ra mắt và Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường dành cho
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng Trường Đào tạo
bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường nhân Lễ ra mắt và Khai giảng
khóa đầu vào chiều 23/4 tại Trụ sở Bộ TN&MT
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Ngày 26/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)
đã ban hành Quyết định số 1340/QĐ-BTNMT Phê
duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng Định mức
Kinh tế - Kỹ thuật của Bộ  giai đoạn 2016-2020.

Quyết định này đã bổ sung 15 định mức kinh tế kỹ
thuật các lĩnh vực so với Quyết định số
3279/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2015. Cụ thể, lĩnh
vực địa chất - khoáng sản bổ sung 02 định mức;

lĩnh vực đất đai bổ sung 01 định mức; lĩnh vực môi trường

bổ sung 02 định mức; lĩnh vực đo đạc và bản đồ bổ sung 02
định mức; lĩnh vực khí tượng thủy văn bổ sung 03 định
mức; lĩnh vực viễn thám bổ sung 04 định mức; lĩnh vực tài
nguyên nước bổ sung 01 định mức.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Chương trình xây
dựng Định mức Kinh tế - Kỹ thuật giai đoạn 2016-2020
của Bộ sẽ tổ bổ sung  Định mức kinh tế - kỹ thuật xây
dựng báo cáo tài nguyên nước các cấp; và điều chỉnh, bổ
sung Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài
nguyên nước.�

BỘ TN&MT: 
Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng Định mức
Kinh tế - Kỹ thuật giai đoạn 2016-2020

Sáng ngày 27/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi
trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế
hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng
theo TCVN 9001: 2008 sang TCVN 9001: 2015.
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã đến dự
và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội
nghị có đại điện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân
cho biết, thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg
ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc
áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của
các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2008 vào hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước,
góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại theo
hướng công khai, minh bạch và hoạt động có hiệu quả theo
mục tiêu chương trình cải cách hành chính, ngày 17 tháng
03 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký
Quyết định số 367/QĐ-BTNMTvề việc Ban hành kế hoạch
xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn TCVNISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ Tài
nguyên và Môi trường.

Qua hơn 3 năm thực hiện, đến nay đã có 21/23 đơn vị
trực thuộc Bộ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của đơn
vị, trong đó có 100% các đơn vị hành chính nhà nước trực
thuộc Bộ đã áp dụng.

Để  đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính trong tình
hình mới, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký

Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2018
về việc Ban hành kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý
chất lượng theo TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 tại
các đơn vị trực thuộc Bộnhằm tạo điều kiện công khai minh
bạch quy trình, thủ tục giải quyết công việc; giúp cán bộ
công chức thực hiện công việc khoa học, giúp lãnh đạo các
đơn vị kiểm soát được quá trình giải quyết công việc của
đơn vị, thông qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của
công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng yêu cầu
các đơn vị cần nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch đã
được ban hành tại Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày
13/4/2018; xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị, bao gồm: các quy
trình, tài liệu chung theo yêu cầu Hệ thống quản lý chất
lượng ISO; các quy trình nghiệp vụ, quy trình giải quyết thủ
tục hành chính được thực hiện tại đơn vị (kể cả tại các đơn
vị hành chính trực thuộc Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ).

Theo Kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001:2015 thay thế
TCVN ISO 9001:2008 của Bộ TN&MT, những đơn vị bắt buộc
thực hiện xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001:2015 trong năm 2018 bao gồm: Khối cơ quan Bộ,
các Tổng Cục, Cục, Thanh tra Bộ. 

Những đơn vị cần chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ
thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong các năm tiếp
theo (trước ngày 31/12/2020) bao gồm: Các Trung tâm trực
thuộc Bộ; Các trường, Viện thuộc Bộ; các Cơ quan, đơn vị trực
thuộc Tổng cục, Cục, Văn phòng Ban chỉ đạo 33, Văn phòng
Thường trực Ủy ban sông Mê Công, Văn phòng Hội đồng đánh
giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Qũy Bảo vệ Môi trường,
Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi
trường; các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ.�

Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý
chất lượng theo TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015
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N
ăm 2017, các Tổng cục, Cục trực thuộc
Bộ tiếp tục có nhiều nỗ lực trong công
tác CCHC. Chỉ số CCHC của các đơn vị
đa số đều tăng. Giá trị trung bình chỉ

số CCHC năm 2017 của các đơn vị đạt được là
87,16% điểm, tăng hơn so với các năm trước đây
(năm 2013 đạt là 74,93 điểm; năm 2014 đạt là
80,17 điểm; năm 2015 đạt là 81,49 điểm).

Ở nhóm 1, cả 3 đơn vị dẫn đầu đều có sự
chênh lệch điểm không đáng kể, Tổng cục Địa
chất và Khoáng sản Việt Nam là đơn vị vươn lên
dẫn đầu với 91,89 điểm; đặc biệt, Cục Viễn thám
quốc gia xếp hạng cuối cùng của năm 2015
nhưng năm 2017 đã vươn lên vị trí thứ 2 với
91,07 điểm; chỉ kém hơn 0,05 điểm so với Cục
Viễn thám quốc gia, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý
Việt Nam xếp thứ 3 với 91,02 điểm.

Ở nhóm 2, dù đây là năm đầu tiên được đánh giá nhưng
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
cũng đạt được kết quả tốt khi xếp ở vị trí thứ 4 với 88,46
điểm; tiếp sau đó là Tổng cục Quản lý đất đai (đạt 88,27
điểm), Cục Quản lý tài nguyên nước (đạt 88,09 điểm), Cục
Biến đổi khí hậu (đạt 85,06 điểm), Tổng cục Biển và Hải
đảo Việt Nam (đạt 83,51 điểm).

Có 6/9 đơn vị đạt Chỉ số CCHC năm 2017 cao hơn giá
trị trung bình (87,16 điểm), 3/9 đơn vị còn lại đạt Chỉ số
CCHC thấp hơn giá trị trung bình. Trong đó, Tổng cục Môi
trường có Chỉ số CCHC là 76,28 điểm, thấp hơn giá trị trung
bình nhiều nhất, xếp ở thứ hạng cuối cùng.

Qua 4 năm thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số CCHC và
giá trị tăng/giảm điểm số giữa các năm cho thấy: Năm 2017,
Chỉ số CCHC của các đơn vị đa số đều tăng, tăng điểm nhiều
nhất là Cục Viễn thám quốc gia (tăng 16,76 điểm), giảm
điểm nhiều nhất là Tổng cục Môi trường (giảm 4,86 điểm).
Giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2017 của các đơn vị đạt
được là 87,16 điểm, tăng hơn so với các năm trước đây (năm
2013 đạt 74,93 điểm; năm 2014 đạt 80,47 điểm; năm 2015
đạt 81,49 điểm). Có 06 đơn vị có kết quả Chỉ số CCHC năm
2017 tăng hơn so với kết quả Chỉ số CCHC năm 2015; 04
đơn vị có kết quả Chỉ số CCHC qua 4 năm đánh giá đều tăng
điểm so với năm trước, gồm: Tổng cục Địa chất và Khoáng
sản Việt Nam, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Biển và

Hải đảo Việt Nam, Cục Biến đổi khí hậu. Kết quả này cho
thấy những nỗ lực, tiến bộ đạt được trong tổ chức thực hiện
CCHC của các đơn vị trong năm 2017, từ chỉ đạo, điều hành;
cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; đến cải cách
tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức,
viên chức cũng như hiện đại hóa nền hành chính.

Công tác triển khai xác định Chỉ số CCHC hàng năm của
các tổng cục, cục trực thuộc Bộ đã có nhiều chuyển biến
tích cực, sự nhận thức về vai trò, ý nghĩa của Chỉ số CCHC
trong quá trình thực hiện CCHC đã được nâng lên. Việc thực
hiện xác định Chỉ số CCHC giúp các tổng cục, cục trực thuộc
Bộ thực hiện tốt hơn công tác CCHC, xác định rõ mặt mạnh,
mặt hạn chế để có những điều chỉnh cần thiết nhằm đạt
được kết quả cao hơn và sẽ tác động tích cực đến công tác
quản lý nhà nước của các tổng cục, cục và của Bộ. Xác định
Chỉ số CCHC là một công cụ quan trọng trong quản lý, đánh
giá quá trình tổ chức thực hiện công tác CCHC.

Năm 2017 là năm thứ tư Bộ tổ chức thực hiện đánh giá
kết quả thực hiện CCHC của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ
thông qua việc xác định Chỉ số CCHC, qua đó đã ghi nhận
được những cố gắng và kết quả đạt được của các đơn vị về
công tác CCHC. Việc tổ chức thực hiện xác định Chỉ số CCHC
một cách khoa học, chặt chẽ, có sự phối hợp giữa các Vụ
trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các tổng cục,
cục trực thuộc Bộ; tinh thần trách nhiệm của công chức,
viên chức thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương đối với công tác CCHC
ngày một nâng cao.�

Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của
các tổng cục, cục trực thuộc Bộ Tài nguyên
và Môi trường

Ngày 27/3/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 995/QĐ-BTNMT 
phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc
Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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Ngày 24/4, Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường (TN&MT)
Trần Hồng Hà đã ký ban hành
Quyết định số 1296/QĐ-BTNMT
về việc phân công công tác đối
với Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Quyết định nêu rõ, Bộ
trưởng là thành viên Chính
phủ, chịu trách nhiệm cá
nhân trước Quốc hội, Chính

phủ, Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ
công việc thuộc chức năng, thẩm
quyền của mình; chỉ đạo toàn diện
công tác của Bộ; trực tiếp chỉ đạo việc
thực hiện các nhiệm vụ mang tính
chiến lược, những vấn đề lớn, phức
tạp, nhạy cảm và các nguồn lực thuộc

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.
Bộ trưởng phân công Thứ trưởng

chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc
thẩm quyền của Bộ trưởng trong từng
lĩnh vực quản lý chuyên ngành, công tác
tổng hợp (tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài
chính, pháp chế, hợp tác quốc tế, khoa
học công nghệ, thi đua, khen thưởng,
tuyên truyền, công nghệ thông tin,
thanh tra), các cơ quan, đơn vị của Bộ
và theo dõi tình hình các địa phương.
Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn
của Bộ trưởng để giải quyết các công
việc đã được phân công và chịu trách
nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp
luật về quyết định của mình.

Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm
vụ được giao, các Thứ trưởng chủ

động giải quyết công việc; chịu trách
nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp
luật về những quyết định của mình;
những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy
cảm phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến
Bộ trưởng trước khi quyết định theo
phân công. Trong trường hợp cần thiết
hoặc khi Thứ trưởng phụ trách chuyên
ngành, công tác tổng hợp, theo dõi địa
phương vắng mặt thì Bộ trưởng trực
tiếp chỉ đạo xử lý hoặc giao Thứ trưởng
khác chỉ đạo xử lý công việc.

Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký và thay thế các
Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT:
số 3069/QĐ-BTNMT và số 383/QĐ-
BTNMT.�

Nguồn: Dwrm

BỘ TN&MT:
Phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ TN&MT vừa ban hành Kế
hoạch Ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT) trong hoạt
động của Bộ năm 2018 nhằm
đẩy mạnh phát triển Chính phủ
điện tử, cung cấp dịch vụ công
trực tuyến và nâng cao hiệu quả
quản lý của ngành.

T
heo đó, Bộ sẽ Cung cấp
100% các dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3-4 đối với thủ
tục hành chính thuộc thẩm

quyền của Bộ, trông đó: 100% mức độ
4 đối với các thủ tục hành chính trong
danh mục sử dụng dịch vụ bưu chính
công ích và các thủ tục hành chính
không trong danh mục sử dụng dịch
vụ bưu chính công ích có đủ điều kiện
pháp lý triển khai mức độ 4 tói người
dân và doanh nghiệp.

Đảm bảo 100% các thủ tục hành
chính vận hành theo cơ chế một cửa
quốc gia, một cửa ASEAN, kết nối với

cổng thông tin một cửa quốc gia theo
kế hoạch của Chính phủ. Vận hành hệ
thống một cửa, một cửa liên thông và
liên thông thủ tục hành chính trong
phạm vi của Bộ.

Đến hết quý I/2018, Bộ TN&MT đã
hoàn thành và đưa vào triển khai cung
cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)
cho 82 thủ tục hành chính (TTHC),
trong đó có 67 DVC mức độ 3, 15 DVC
mức độ 4. Ngoài ra, Bộ TN&MT đã hoàn
thành triển khai đối với 11 TTHC dưới
hình thức DVCTT mức độ 4 và kết nối
với Cổng thông tin Một cửa quốc gia.

Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ
còn hướng đến ban hành và triển khai
và kiến trúc chính phủ điện tử ngành
tài nguyên môi trường phiên bản 2.0;
Kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành
thông suốt giữa Bộ với Chính phủ, các
Bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ và các
Sở Tài nguyên và Môi trường…

Kế hoạch này nhấn trọng tâm với
7 nội dung chính: Hoàn thiện các quy

định về ửng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của ngành, Ứng dụng
công nghệ thông tin trong nội bộ cơ
quan, Ứng dụng công nghệ thông tin
phục vụ ngưòi dân và doanh nghiệp,
Ứng dụng công nghệ thông tin chuyên
ngành, Phát triển nguồn nhân lực,
Phát triển hạ tầng kỹ thuật; Đào tạo
ứng dụng công nghệ thông tin.

Để triển khai kế hoạch này, Bộ
trưởng Bộ TN&MT chỉ đạo tăng cường
phân bổ kinh phí hàng năm từ nhiều
nguồn vốn khác nhau để triển khai các
nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông
tin, như từ ngân sách Nhà nước, các
nguồn huy động tài trợ hợp pháp.

Theo Kế hoạch này, Bộ TN&MT
đưa ra danh mục 94 dự án liên quan
đến việc tăng cường ứng dụng CNTT
trong quản lý, điều hành, tác nghiệp
của Bộ, trong đó có 42 dự án chuyển
tiếp, 18 nhiệm vụ mở mới và 34 nhiệm
vụ thường xuyên.�

Nguồn: Dwrm

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động của Bộ TN&MT



Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có
công văn số 2058/BTNMT-TCBHĐVN về việc tổ chức
các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và
hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018.

Năm 2018, Bộ TN&MT tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt
Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới tại tỉnh Quảng
Ninh với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” như
một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại
dương xanh. Chủ đề năm nay còn hướng tới việc khuyến khích
các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa vì một đại
dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Theo đó, Bộ TN&MT cũng đề nghị các ban, bộ, ngành,
đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương chỉ đạo và tổ chức triển khai một số nội dung, giải
pháp tuyên truyền theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW về các
vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam như: Những cơ sở,
chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt
Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các văn bản,
thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các
quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt
Nam; Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững
biển và hải đảo Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển
nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, tăng cường
tiềm lực quốc gia, bảo về quyền và lợi ích quốc gia của Việt
Nam ở Biển Đông;…

Đồng thời, từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2018 đồng
loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 trên phạm

vi cả nước, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể
như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa
của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng
Ngày Đại dương thế giới năm 2018. Khuyến khích, hỗ trợ và
tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi
trường biển và hải đảo của người dân và cộng đồng. Lên án,
tạo dư luận và áp lực xã hội với những hành vi khai thác bừa
bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường
biển và hải đảo; Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu
hiệu với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” ở
nơi công cộng, các tuyến phố chính; tăng cường kiểm soát việc
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải., rác thải ven biển và trên
các hải đảo, khuyến khích khởi công, xây dựng và bàn giao
các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích cộng đồng;
tổ chức các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường biển,
thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra
môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất
và tái sử dụng chất thải nhựa; tố chức các hội nghị, hội thảo,
tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và
bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững và quản
lý thống nhất phục vụ cho phát triến kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng, an ninh…

Bộ TN&MT khuyến khích các cơ quan truyền thông, báo
chí, các đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin,
bài, phóng sự, chuyên trang, chuyến mục tuyên truyền các
hoạt động hưởng ứng -Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và
Ngày Đại dương thế giới năm 2018.�
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Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018
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Bộ TN&MT đã công văn gửi các Bộ, ngành, địa
phương, các tổ chức chính trị xã hội và các doanh
nghiệp Nhà nước chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhằm
lan tỏa rộng rãi thông điệp của Ngày Môi trường thế
giới 2018, hiện thực hóa thành hành động trong
Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng.

Ngày Môi trường Thế giới (5/6) năm nay có chủ đề
“Giải quyết ônhiễm nhựa và nilon”.Nhằm kêu gọi
cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng
và thải bỏ chất thải nhựa, Bộ TN&MT tổ chức Lễ

phát động “Tháng hành động vì mỗi trường” và các hoạt động
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 vào tối ngày
04 tháng 6 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và truyền
hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Để hưởng ứng dịp kỷ niệm này, Bộ TN&MT đề nghị các Bộ,
ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh

nghiệp Nhà nước chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động
hưởng ứng. Trong đó tập trung vào 3 nội dung chính: Tập trung
triển khai một số nội dung, giải pháp tăng cường quản lý tài
nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai,
thích ứng với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP;
Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể trong
quản lỷ, xử lý chất thảỉ và phế liệu trong đó tập trung vào chất
thải nhựa; tổ chức các chuỗi sự kiện bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” của
Ngày Môi trường Thế giới năm nay, Bộ TN&MT đề nghị các
cấp, ngành triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, vận
chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác
thải nhựa vào mồi trường tự nhiên, đặc biệt áp dụng các biện
pháp nghiêm khắc đối với các cơ quan, doanh nghiệp vi phạm
các quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Thông tư số
36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải và phế liệu.�

Nguồn: Dwrm

Triển khai Tháng hành động vì môi trường năm 2018
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Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số
351/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu
tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa
khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu
công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020.

Chương trình nhằm mục tiêu phát triển đồng bộ kết
cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong các
khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu
công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao,

khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tạo điều kiện
thuận lợi và nền tảng cơ bản để kêu gọi, xúc tiến, đặc biệt là
thu hút và triển khai mạnh mẽ các dự án đầu tư quy mô lớn;
phát triển các ngành, lĩnh vực tại các khu vực ven biển, cửa
khẩu và các khu vực khác có tiềm năng; đẩy mạnh phát triển
và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, hỗ trợ phát
triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất; hỗ trợ
phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.

Chương trình có 5 dự án thành phần, gồm: Đầu tư hạ tầng
khu kinh tế ven biển; đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu; đầu

tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đầu tư hạ tầng
khu công nghệ cao; đầu tư hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là
20.982,02 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển từ ngân
sách trung ương là 16.676,61 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm
khi có nguồn); vốn đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương
và các nguồn vốn hợp pháp khác là 4.215,41 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì
tổ chức thực hiện Chương trình; Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài
chính hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện Chương
trình; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định
kế hoạch và phương án phân bổ vốn kế hoạch đầu tư trung
hạn vốn ngân sách nhà nước cho các công trình/dự án thuộc
Chương trình trong trung hạn 2016 - 2020 và hàng năm; Chủ
trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát và tổng hợp các công
trình/dự án thuộc chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu
kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm
công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm
2016 - 2020 và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.�

Nguồn: Dwrm

Gần 21 nghìn tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu kinh tế, 
khu công nghiệp

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (NN&PTNT)
đã có Chỉ thị số 
2385/CT-BNN-TCTL về việc tăng
cường công tác bảo đảm an
toàn công trình thủy lợi trong
mùa mưa, lũ năm 2018.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn yêu cầu
Chủ tịch UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung

ương tổ chức tổng kết công tác quản lý
an toàn công trình thủy lợi năm 2017,
rút kinh nghiệm trong việc xây dựng
phương án ứng phó thiên tai năm
2018. Phân công cụ thể trách nhiệm
của các cơ quan quản lý chuyên ngành
và chính quyền các cấp trong việc thực
hiện các chức năng quản lý nhà nước
về an toàn công trình thủy lợi.

Đồng thời, tăng cường đôn đốc,
kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy

định của pháp luật, xử lý kiên quyết
đối với các đơn vị không thực hiện đầy
quy định về quản lý an toàn công trình
thủy lợi trên địa bàn; chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, xử
lý vi phạm về quản lý chất lượng công
trình xây dựng đối với các hoạt động
đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp
các công trình thủy lợi trên địa bàn.

Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt
phương án ứng phó thiên tai cho công
trình vùng hạ du đập, hồ chứa nước;
tổ chức hướng dẫn, diễn tập phương
án ứng phó với các tình huống khẩn
cấp, đặc biệt là vùng hạ du các đập,
hồ chứa nước xung yếu; Chỉ đạo các
đơn vị quản lý công trình thủy lợi; Tổ
chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá an
toàn công trình thủy lợi thuộc phạm vi
quản lý trên địa bàn. Trên cơ sở đó,
lập danh mục các công trình hư hỏng,
xuống cấp có nguy cơ mất an toàn và
xây dựng phương án chủ động bảo

đảm an toàn cho dân cư vùng hạ du;
Quyết định việc tích nước và bảo đảm
an toàn đối với các hồ chứa nước trên
địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý;
phối hợp chỉ đạo quản lý các hồ chứa
trên địa bàn do Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn quản lý.

Bên cạnh đó, đôn đốc, kiểm tra
các công trình đang thi công xây dựng
phải đảm bảo đúng tiến độ vượt lũ,
chống lũ an toàn. Chỉ đạo các chủ đầu
tư xây dựng phương án đảm bảo an
toàn các công trình đang thi công trên
địa bàn; Tăng cường công tác thông
tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ
biến chính sách, pháp luật về thủy lợi
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai
thác, bảo đảm an toàn công trình,
nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó
của người dân sống ở vùng hạ du đập;
tuyên truyền, vận động người dân
tham gia bảo vệ công trình thủy lợi.�

Nguồn: Dwrm

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi 
trong mùa mưa, lũ năm 2018
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Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền
Giang đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc
tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên
nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó. nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý
nhà nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, Chủ tịch
UBND Tiền Giang chỉ thị các sở, ban, ngành tỉnh và
UBND các huyện, thành phố, thị xã cần đẩy mạnh

công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Tài nguyên nước
và các văn bản hướng dẫn thị hành để nhân dân nhận thức,
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ,
khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn
nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Đồng thời, thực hiện quản lý việc cấp phép thăm dò, khai
thác nước dưới đất và đăng ký khai thác nước dưới đất đảm
bảo đúng theo Luật Tài nguyên nước; Nghị định số
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước; các quyết định, kế
hoạch, đề án, phương án, văn bản chỉ đạo của TTg Chính phủ,
Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh về tài nguyên nước.

Khuyến cáo cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân tận

dụng tối đa nguồn nước mặt, đối với nước dưới đất chỉ nên sử
dụng cho vùng khan hiếm nước mặt; ưu tiên khai thác nước
dưới đất có chất lượng nước tốt để phục vụ cho ăn uống, sinh
hoạt, chế biến lương thực, thực phẩm.

UBND tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi
trường chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò,
khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn
nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Phát
hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp
luật về tài nguyên nước; hướng dẫn tổ chức đăng ký, quản lý
việc khai thác nước dưới đất đối với các công trình khai thác nước
có lưu lượng <10m3/ngày đêm trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng
quy định hiện hành. Cùng với đó, chủ trì, rà soát các văn bản quy
định pháp luật của địa phương, các thủ tục hành chính do địa
phương ban hành hoặc công bố có liên quan đến thủ tục hành
chính do địa phương ban hành hoặc công bố có liên quan đến
thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước để sửa đổi, bổ
sung hoặc ban hành mới thay thế cho phù hợp với Luật Tài
nguyên nước và các quy định, hướng dẫn của Trung ương;…�

Nguồn: Dwrm

TIỀN GIANG:
Tăng cường công tác quản lý về tài nguyên nước

Ngày 26/3, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
đã có công văn số 429/STNMT-TNN, KTTV&BĐKH gửi
các doanh nghiệp quản lý, khai thác hồ chứa thủy điện
trong tỉnh về việc yêu cầu thực hiện duy trì dòng chảy
tối thiểu sau đập thủy điện.

Công văn nêu rõ, ngày 22/12/2017, Bộ Tài nguyên và
Môi trường (TN&MT) đã ban hành Thông tư số
64/2017/TT-BTNMT quy định về xác định dòng chảy
tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập

dâng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/2/2018.
Theo quy định tại Điều 5 của Thông tư nêu trên thì các dự

án đầu tư xây dựng hồ chứa quy định có quy mô khai thác,
sử dụng nước thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác,
sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài
nguyên nước, trừ trường hợp đã đi vào vận hành mà không
thể điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình xả dòng chảy tối
thiểu và do cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác, sử
dụng tài nguyên nước xem xét, quyết định thì phải bố trí các
hạng mục công trình xả dòng chảy tối thiểu, bảo đảm có đủ
năng lực xả đáp ứng yêu cầu dòng chảy tối thiểu hạ lưu hồ

chứa nằm trong phạm vi từ lưu lượng tháng nhỏ nhất đến lưu
lượng trung bình của 3 tháng nhỏ nhất (m3/s).

Trên cơ sở quy định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Yên Bái yêu cầu các chủ các dự án đầu tư xây
dựng hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm các quy định của
Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT về duy trì dòng chảy tối thiểu
tại hạ lưu hồ chứa, đập dâng, đặc biệt là thực hiện duy trì
dòng chảy tối thiểu theo đúng giá trị dòng chảy tối thiểu đã
được Bộ TN&MT hoặc UBND tỉnh quy định trong giấy phép
khai thác, sử dụng tài nguyên nước hoặc trong quy định vận
hành hồ chứa của đơn vị.

Trong trường hợp chưa có giấy phép hoặc quy trình vận
hành hồ chứa được duyệt thì phải bố trí các hạng mục công
trình xả dòng chảy tối thiểu, bảo đảm có đủ năng lực xả đáp
ứng yêu cầu dòng chảy tối thiểu hạ lưu hồ chứa nằm trong
phạm vi từ lưu lượng tháng nhỏ nhất đến lưu lượng trung bình
của 3 tháng nhỏ nhất (m3/s).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu các
đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy điện nghiêm túc thực
hiện việc duy trì dòng chảy tối thiểu đảm bảo theo quy định.�

Nguồn: Dwrm

YÊN BÁI:
Yêu cầu doanh nghiệp thủy điện thực hiện duy trì dòng chảy
tối thiểu sau đập thủy điện
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Giải thưởng nhằm tôn vinh,
tuyên dương, khen thưởng
tác giả, tác phẩm báo chí
đạt chất lượng cao; tập thể,

cá nhân có nhiều đóng góp trong công
tác tuyên truyền về sử dụng hợp lý tài
nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, Tác phẩm báo chí dự Giải
thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường
lần thứ IV tập trung phản ánh nhóm nội
dung, chủ đề trọng tâm như sau:

Chủ đề 1: Phát hiện, phản ánh
những tồn tại, bất cập trong ban hành,
tổ chức thực hiện chính sách, pháp
luật, những tiêu cực, điểm nóng,
những hành vi vi phạm pháp luật về
TN&MT.

Chủ đề 2: Tăng cường cải cách
hành chính ngành tài nguyên và môi
trường, áp dụng các giải pháp và công
nghệ nhằm nâng cao năng lực và hiệu
quả hoạt động của ngành TN&MT theo
hướng tiết kiệm, đơn giản, hiệu quả,
phục vụ lợi ích của cộng đồng và
doanh nghiệp.

Chủ đề 3: Chuyển đổi mô hình
phát triển, đề xuất các giải pháp ổn
định sinh kế của người dân nhằm thích
ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống
và giảm nhẹ các tác động của thiên
tai, thời tiết cực đoan.

Chủ đề 4: Tôn vinh những điển
hình tiên tiến, mô hình mới, sáng kiến
về cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công
nghệ mới về tài nguyên và môi trường.

Chủ đề 5: Quản lý và sử dụng hợp
lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài
nguyên đa dạng sinh học, tài nguyên
khoáng sản và các tài nguyên thiên
nhiên khác theo định hướng phát triển
bền vững; phản ánh tình trạng sử
dụng lãng phí tài nguyên.

Chủ đề 6: Tăng cường các giải
pháp bảo vệ môi trường tại các khu
công nghiệp, cụm công nghiệp, làng
nghề, môi trường khu vực đô thị, nông
thôn theo định hướng không đánh đổi
kinh tế lấy bảo vệ môi trường; phản
ánh các hoạt động kiểm soát các cơ sở
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
cao, xử lý ô nhiễm môi trường nông

thôn; những mô hình xã hội hóa trong
lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường.

Loại hình và thể loại tác phẩm báo
chí tham dự Giải thưởng báo chí về tài
nguyên và Môi trường lần thứ IV gồm
những thể loại như sau: Báo in, báo
nói (phát thanh), báo truyền hình, và
báo điện tử.

Tác phẩm dự xét Giải thưởng được
đăng, phát trên các phương tiện thông
tin đại chúng từ 00h00 ngày
01/5/2016 đến 24h00 ngày
31/03/2018. 

Ban Tổ chức tiếp nhận các tác
phẩm dư thi đến hết ngày 20/4/2018
(tính theo dấu bưu điện).

Giải thưởng báo chí về tài nguyên
và môi trường lần thứ IV

Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV được tổ chức nhằm tuyên truyền,
phổ biến, phản ánh sâu rộng các sự kiện, hoạt động quản lý điều hành; xây dựng và tổ chức
thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật TN&MT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài
nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước.

Lễ trao giải Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường lần thứ III, năm 2016

Tác phẩm tham dự Giải thưởng báo chí về tài nguyên và Môi trường lần thứ IV gửi về Ban tổ chức cuộc thi theo địa
chỉ: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thông tin liên hệ: 1. Ông Lê Danh Hồng: số điện thoại: 0913.438.816; thư
điện tử: ledanhhong@gmail.com; 2. Ông Phạm Ngọc Bách: số điện thoại 0912.678.955; thư điện tử:
pnbach@monre.gov.vn; Thư điện của Giải thưởng: giaithuongbaochitnmt@gmail.com

Nguồn: Dwrm
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NGHIÊN C�U - TH�O LU�N

Hội nghị đã tập trung rà soát tình hình hợp tác
trong khuôn khổ Ủy hội, thực hiện các cam kết
đưa ra tại Hội nghị cấp cao lần thứ hai từ năm
2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh và xác định các

lĩnh vực ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo. Các ý kiến phát
biểu tại Hội nghị thống nhất cho rằng Ủy hội sông Mê Công
quốc tế (MRC) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng
như: Thông qua và triển khai Chiến lược phát triển lưu vực
dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2016-
2020; hoàn thành nghiên cứu về Quản lý và Phát triển bền
vững sông Mê Công, góp phần tạo căn cứ khoa học cho việc
ra các quyết định quan trọng liên quan đến các hoạt động
phát triển lưu vực của các quốc gia ven sông; cải tổ bộ máy
Ban Thư ký của Ủy hội theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả;
thống nhất công thức đóng góp niên liễm hàng năm của các
quốc gia thành viên theo hướng đều nhau và hướng đến
mục tiêu Ủy hội tự chủ về tài chính vào năm 2030; mở rộng
hợp tác với các đối tác đối thoại, các đối tác phát triển, các
tổ chức lưu vực sông quốc tế và các tổ chức quốc tế trong
khu vực, đặc biệt là ASEAN...

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, các nhà lãnh
đạo khẳng định cam kết và quyết tâm thúc đẩy tiến trình
hợp tác Mê Công mạnh mẽ hơn nữa nhằm tranh thủ các cơ
hội phát triển và vượt qua các thách thức, triển khai các nỗ
lực chung nhằm thúc đẩy việc thực hiện Chiến lược phát
triển lưu vực; áp dụng bộ các thủ tục của Ủy hội về sử dụng
bền vững, hợp lý và công bằng nguồn tài nguyên nước và
các tài nguyên liên quan khác của sông Mê Công, nhất trí Ủy
hội cần phát huy vai trò hơn nữa trong việc định hướng hợp
tác và đề ra các biện pháp cụ thể nhằm đạt được các Mục
tiêu phát triển bền vững trong khu vực; tăng cường hợp tác
với các cơ chế trong và ngoài khu vực như ASEAN, Hợp tác
Mê Công - Lan Thương, Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng
(GMS) và các tổ chức quản lý lưu vực sông quốc tế khác.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam
Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc khai thác, sử dụng bền
vững tài nguyên nước và các tài nguyên khác có liên quan
trên lưu vực sông Mê Công là cơ hội, nhưng cũng là thách
thức và trách nhiệm của tất cả các quốc gia trong khu vực.

Thủ tướng bày tỏ sự nhất trí cao với chủ đề của Hội nghị
cấp cao lần này là "Tăng cường nỗ lực chung và mở rộng quan
hệ đối tác nhằm đạt các Mục tiêu phát triển bền vững trên lưu
vực sông Mê Công". Đây là dịp để chúng ta đề ra những định
hướng lớn, các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, mở rộng sự hợp tác
trong và ngoài Ủy hội MRC nhằm sử dụng công bằng, hợp lý
và bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan
trong lưu vực sông Mê Công, góp phần thực hiện thành công
các Mục tiêu phát triển bền vững SDG 2030 của Liên hợp quốc
ở mỗi quốc gia thành viên và trong cả khu vực.

“Kể từ Hội nghị Cấp cao Ủy hội MRC lần 2 tại Thành phố
Hồ Chí Minh năm 2014, chúng ta đã đạt được nhiều thành
tựu quan trọng, khẳng định mà trị lâu dài của Hiệp định Mê
Công năm 1995 và vai trò của Ủy hội sông Mê Công quốc
tế là cơ chế hợp tác khu vực duy nhất có chức năng xây
dựng khung pháp lý và các quy định kỹ thuật cụ thể nhằm
thúc đẩy việc khai thác, bảo vệ, quản lý bền vững nguồn
nước sông Mê Công... Những kết quả tích cực đó đã thể
hiện rõ nét, hiệu quả thực tế của Hiệp định Mê Công 1995,
thúc đẩy gắn kết, điều phối vùng và đẩy mạnh quan hệ với
các đối tác, các cơ chế hợp tác có liên quan trong khu vực”
- Thủ tướng khẳng định.

Cần sử dụng công bằng, hợp lý và bền vững
tài nguyên nước trong lưu vực sông Mê Công

Ngày 05/4/2018, tại Siêm Riệp, Cam-pu-chia đã diễn ra Hội nghị Cấp cao lần thứ ba của Uỷ hội
sông Mê Công quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt
Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị. Với chủ đề "Tăng cường nỗ lực chung và mở rộng quan
hệ đối tác nhằm đạt các Mục tiêu phát triển bền vững trên lưu vực sông Mê Công", Hội nghị có
sự tham gia của các Thủ tướng của bốn nước thành viên Ủy hội là Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan
và Việt Nam. Cùng tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc và Bộ
trưởng Môi trường Mi-an-ma là hai nước đối tác đối thoại của Ủy hội, cùng nhiều đại diện của
các đối tác phát triển khác.

Tăng cường hợp tác sử dụng công bằng, hợp lý và bền vững tài
nguyên nước Mekong. 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu
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Thủ tướng cũng hoan nghênh và đánh giá cao các nỗ
lực hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của cơ chế Hợp
tác Mê Công - Lan Thương (MLC), vừa họp cấp cao tháng
01/2018; cơ chế Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), vừa
họp cấp cao 3/2018. Các cơ chế này sẽ giúp củng cố quan
hệ láng giềng hữu nghị giữa 6 quốc gia Mê Công và thúc
đẩy hợp tác quản lý sử dụng hiệu quả, bảo đảm an ninh
nguồn nước. Đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ quý báu từ các
Đối tác phát triển của Ủy hội MRC và mong muốn tiếp tục
nhận được sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật để giúp Ủy hội
MRC triển khai các lĩnh vực hợp tác ưu tiên trong giai đoạn
tới, đồng thời tiến tới tự chủ về tài chính vào năm 2030.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Sông Mê Công
là con đường giao thông thủy có ý nghĩa đặc biệt trong thúc
đẩy thương mại quốc tế, du lịch, kết nối tiểu vùng và là
nguồn sinh kế của 65 triệu cư dân hạ lưu vực. Cùng với đó
là nguồn tài nguyên nước, phù sa và sự đa dạng sinh học,
đứng thứ 2 thế giới chỉ sau sông A-ma-dôn, là tài sản chung
vô giá của các quốc gia trong lưu vực, là nguồn lực to lớn cho
xoá đói nghèo, phát triển kinh tế, giao thương, giảm bất bình
đẳng, kết nối vùng... Hiện nay, lưu vực sông Mê Công phải
đối mặt với những thách thức lớn như: sự gia tăng nhanh
dân số; khai thác thiếu bền vững tài nguyên nước, đất và
rừng; các thách thức của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan,
thiên tai bất thường. Hậu quả là nguồn tài nguyên nước Mê
Công đang bị suy kiệt cả về số lượng và chất lượng, lượng
phù sa và chất dinh dưỡng bị suy giảm hệ sinh thái và môi
trường bị suy thoái nghiêm trọng. Các dấu hiệu tiêu cực đó
thể hiện rõ rệt và trầm trọng hơn ở các quốc gia hạ lưu Mê
Công, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.
Nơi đang thường xuyện phải đối mặt với các đợt hạn hán
kéo dài, xâm nhập mặn sạt lở, bờ sông bờ biển và sụt lún
đất... đe dọa sinh kế của hơn 20 triệu người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh quan tâm hàng đầu của Chính
phủ Việt Nam hiện nay là ứng phó với các tác động tiêu cực
đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long do biến đổi khí hậu,
các hiện tượng khí hậu cực đoan và hoạt động của con
người. “Cần phải có những hành động thiết thực, kịp thời để
Đồng bằng Sông Cửu Long là vựa lúa, vựa cá của cả khu
vực trong hàng trăm năm qua tiếp tục phát triển và là
nguồn cung gạo lớn cho bảo đảm an ninh lương thực khu
vực” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy hội
MRC trong thời gian tới cần tập trung cho sử dụng công
bằng, hợp lý và bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên
liên quan trong lưu vực sông Mê Công như: tăng cường việc
thực hiện đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Mê Công năm 1995
và vai trò giám sát, điều phối của Ủy hội trong triển khai thực
hiện các cam kết của các quốc gia thành viên, xây dựng
khung quy hoạch phát triển lưu vực nhằm hài hòa quy hoạch
tài nguyên nước của các quốc gia và thúc đẩy việc triển khai
các dự án hợp tác chung; tăng cường chia sẻ thông tin số
liệu trong lưu vực sông Mê Công và đẩy mạnh các hoạt động

điều phối, hợp tác với các nước đối tác đối thoại, đối tác phát
triển và các tổ chức quản lý lưu vực sông xuyên biên giới
khác nhằm huy động nguồn lực, tiếp thu kinh nghiệm quản
lý và công nghệ kỹ thuật hiện đại trong triển khai các sáng
kiến hợp tác tiểu vùng. Trong đó, chú trọng hợp tác với cơ
chế Hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC), Tiểu vùng Mê
Công mở rộng (GMS) và các cơ chế khác như Ủy hội sông
Mít-xi-xi-pi, Ủy hội sông Đa-nuýp và tìm hiểu kinh nghiệm về
điều phối thực hiện các điều ước quốc tế về sử dụng nguồn
nước xuyên biên giới và các hồ quốc tế.

“Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê
Công mãi là dòng chảy của hòa bình, là kết nối sinh tồn bền
vững, thịnh vượng đến muôn đời của các quốc gia, người
dân trong khu vực” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn
mạnh.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung Siêm
Riệp ghi nhận các thành quả của Ủy hội đạt được, chỉ ra
những thách thức và cơ hội mới đối với lưu vực sông Mê
Công, khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Mê Công và
việc tăng cường hiệu quả thực hiện Hiệp định Mê Công
1995, đồng thời xác định các hoạt động ưu tiên trong thời

gian 4 năm tới cũng như định hướng lâu dài cho hợp tác
trong khuôn khổ MRC. Từ đó, Tuyên bố đề ra các lĩnh vực
hoạt động ưu tiên của Uỷ hội thời gian tới gồm có việc tận
dụng tốt các cơ hội phát triển và xử lý các thách thức thông
qua một tiến trình chung của cả lưu vực, có tính tổng thể,
bao trùm và đa ngành, thực hiện các khuyến nghị chính của
báo cáo Nghiên cứu chung về quản lý và phát triển bền
vững sông Mê Công, bao gồm tác động của các dự án thuỷ
điện dòng chính, thực hiện đầy đủ các thủ tục của Ủy hội
nhằm sử dụng nguồn nước một cách bền vững, công bằng
và hợp lý; tăng cường mạng giám sát và các hoạt động cảnh
báo, dự báo thiên tai; mở rộng quan hệ đối tác với các sáng
kiến, tổ chức trên lưu vực và thế giới và tăng cường sự tham
gia của cộng đồng trong các hoạt động của Ủy hội.�

Nguồn: Monre

Toàn cảnh Hội nghị
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03 KỊCH BẢN ĐÁNH GIÁ TÁC
ĐỘNG CỦA THỦY ĐIỆN TRÊN
DÒNG CHÍNH SÔNG MÊ CÔNG

Bà Nguyễn Hồng Phượng, Phó
Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê
Công Việt Nam cho biết, hiện có 03
kịch bản đánh giá tác động của thủy
điện trên dòng chính sông Mê Công
được nghiên cứu.

Một là, bậc thang các công trình
thủy điện dòng chính: Xác định tác
động tổng thể của 11 dự án thủy điện
trên dòng chính.

Hai là, bậc thang các công trình
thủy điện dòng chính cộng với các đập
dự kiến trên sông nhánh: Kịch bản 1
và các đập sông nhánh của Hạ lưu vực
sông Mê Công được lựa chọn (72 đập
sông nhánh (dự án đã và đang được
xây dựng sau 2012 và các đập dự kiến
đến năm 2030).

Ba là, bậc thang các công trình
thủy điện dòng chính cộng với kế
hoạch dự án chuyển nước: Kịch bản 1
và các kế hoạch dự án chuyển nước ở
Thái Lan và Campuchia

Đánh giá chung, các kịch bản trên
có thể không làm giảm nhiều mực
nước tại châu thổ Mê Công so với điều
kiện nền (2007) trong mùa khô, tuy
nhiên có thể xảy ra tác động lớn ngắn
hạn trong mùa khô của năm kiệt.

Đối với dòng chả~y, tương tự như

với mực nước, sự sụt giảm dòng chảy
giữa các Kịch bản và điều kiện nền
trong mùa khô do các đập hoạt động
theo chế độ bình thường hoặc phủ
đỉnh (xét cho năm nước trung bình) có
thể xem là không quá lớn, tuy nhiên
các đập dòng chính có thể gây tác
động ngắn hạn nghiêm trọng trong
mùa khô của năm kiệt.

Liên quan đến tác động về dòng
chảy trên dòng chính sông Mê Công
thuộc Lào, vận hành của các đập thủy
điện trên dòng chính có thể gây ra dao
động mực nước lớn nhất tại ngay sau
đập thủy điện, giảm dòng chảy rất đáng
kểtrong mùa khô của năm kiệt điển
hình. Chẳng hạn, tại Viên Chăn, mực
nước dao động lớn nhất có thể lên đến
1.18m trong Kịch bản 1, 1.53m trong
Kịch bản 2 và 1.63m trong Kịch bản 3.

Đối với việc tác động đến phù sa
bùn cát, thiết kế của các đập dòng
chính như hiện nay sẽ làm cho toàn bộ
bùn cát đáy sẽ bị lưu giữ lại trong các
hồ chứa. Khả năng lắng động cao của
bùn sa và lắng đọng thấp của sét
trong tải lượng bùn cát tại các hồ chứa
thủy điện dự kiến trên dòng chính, dẫ̃n
đến hậu quả là sụt giảm hàm lượng
bùn cát trong đồng bằng châu thổ, và
do đó làm giảm sút tốc độ lắng đọng
phù sa trong phần thượng lưu Đồng
bằng sông Cửu Long vốn vẫn bị ảnh
hưởng bởi lũ lụt trong mùa mưa.

Việc phát triển thủy điện cũng tác
động không nhỏ đến đến dân sinh.
Theo thống kê, xâm nhập mặn tác
động tới 7.4 triệu người trong toàn bộ
khu vực đánh giá tác động của Việt
Nam. Trong năm trung bình nước, có
thêm 1.6 triệu người bị tác động do độ
mặn tăng thêm 1 g/l trong 7 ngày.

Bà Nguyễn Hồng Phượng cho hay,
mực nước tại Việt Nam (thay đổi 0.5m
liên tục trong 10 ngày) theo các kịch
bản trong năm trung bình nước có tác
động nhỏ và tích cực. Có khoảng
100,000 - 300,000 người hưởng lợi từ
điều này (bằng khoảng 1% số người
bị tác động trong điều kiện nền).
Ngược lại, trong điều kiện năm kiệt/hạ
thấp mực nước, sẽ có hàng vạn người
bị ảnh hưởng bởi mực nước hạ thấp
15cm so với bình thường. Trong cả 2
điều kiện, mức độ tác động là đáng kể
trong mùa lũ.

Tại Việt Nam, gần 400,000 tấn cá
bị mất dẫn đến giảm 31kg cá/ ngư dân
tiêu thụ/ 1.2 triệu ngư dân với giả thiết
ngư dân giữ lại 9% lượng đánh bắt để
tiêu thụ. Ước tính lượng cá sẵn có sẽ
giảm 10kg. Tổn thất này có thể bù đắp
qua nuôi trồng thủy sản hoặc các
nguồn đạm khác, điều này lại gây ra
các tác động về sử dụng đất và môi
trường khác.

Có thể nói, những tác động trên
khiến cả nông dân và ngư dân đều bị

Các thách thức an ninh nguồn nước
xuyên biên giới và một số giải pháp 
cho Việt Nam

MINH TRANG

Theo thống kê của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, 63% trong tổng trữ lượng 830-840 tỷ m3

nước mặt phụ thuộc vào nguồn nước bên ngoài lãnh thổ. Vì thế, an ninh nguồn nước của 
Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào những động thái phát triển trên các con sông quốc tế như
sông Hồng và sông Mê Công.
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giảm thu nhập. Riêng nông dân bị
giảm tới 28% và các xã bị tác động
nghiêm trọng thuộc hai tỉnh An Giang
và Đồng Tháp.

Đó là chưa kể, an ninh nguồn nước
cho các hoạt động phát triển kinh tế
và phát triển (thủy sản, nông nghiệp)
bị sụt giảm nghiệm trọng. Thống kê
cho thấy, sản lượng thủy sản sẽ giảm
khoảng 50% do tác động của các thủy
điện dòng chính cho vùng Đồng bằng
sông Cửu Long của Việt Nam (giảm
sản lượng các loài cá trắng mà không
bao gồm sản lượng các loài không di
cư thay thế và không bao gồm tổn thất
của một số loài cá đen và cá xám).

Phát triển chuỗi đập thuỷ điện
được dự đoán gây tác động tương đối
nhỏ tới nuôi trồng thuỷ sản trong vùng
ngập lũ nhưng có những nguy cơ tác
động tới nuôi trồng thuỷ sản xảy ra ở
các vùng bị tăng nhiễm mặn.

Với 3 Kịch bản, mức giảm năng
suất lúa và ngô đã được ước tính và so
sánh với điều kiện nền. So với điều
kiện nền năm trung bình nước 2007,
tác động theo kịch bản 3 lớn hơn do
sự suy giảm khả năng tưới tự chảy ở
Việt Nam, và do sự gia tăng độ mặn
tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy
nhiên, tác động từ cả 2 nguyên nhân
này đều nhỏ hơn so với tác động do
suy giảm lượng phù sa

Tương tự các Kich bản 1, 2 và 3
các phương án phát triển có các tác
động trực tiếp lên nông nghiệp (sản
lượng lúa và ngô) do sụt giảm lượng
phù sa.

Ngoài ra, còn ảnh hưởng đến việc
bảo vệ các hệ sinh thái thiết yếu (đa
dạng sinh học. Cụ thể làm mất đi hoặc
tuyệt chủng tới 10% các loài cá ở
Đồng bằng sông Cửu Long của Việt
Nam; Giảm đáng kể số lượng các loài
cá di cư sống sót

Lắng đọng bùn cát và dinh dưỡng
có thể bị giảm tới 60% tại mỗi vị trí
gần dòng chính gây gia tăng xói lở,
giảm bồi đắp các vị trí ven sông, ven

biển, và giảm năng suất sinh học.
Những thay đổi về dòng chảy ở phía
Bắc khu vực đánh giá tác động, có thể
làm chậm thời điểm bắt đầu mùa lũ
hoặc thay đổi tập tính sinh thái của các
loài thủy sinh, gây xáo trộn ngắn hạn
về thời điểm di cư hoặc các tập tính
khác của cá và các sinh vật thủy sinh,
có thể làm giảm năng suất sinh sản…
(tối ưu phát điện trong mùa khô).

Giảm tải lượng và lắng đọng bùn
cát và dinh dưỡng nhưng không làm
thay đổi đáng kể dòng chảy hoặc
phân bố ngập lụt để có thể làm ảnh
hưởng tới đa dạng sinh học. Chuyển
nước cũng không có khả năng làm
ảnh hưởng đáng kể tới sự di chuyển
của các loài cá hoặc các loài thủy
sinh di cư khác trong vùng đánh giá
tác động.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO 
AN NINH NGUỒN NƯỚC XUYÊN
BIÊN GIỚI

Theo các chuyên gia, để bảo đảm
an ninh nguồn nước lưu vực sông Mê
Công cần đồng bộ các giải pháp quốc
tế và trong nước.

Đối với giải pháp hợp tác quốc tế:
Vận dụng những căn cứ pháp lý quốc
tế (Hiệp định Mê Công 1995 và các
Thủ tục pháp lý liên quan), kênh hợp
tác Mê Công - Lan Thương mới được
thiết lập, các kênh hợp tác đa phương
và song phương nhằm hạn chế đến
mức tối đa tác động của thủy điện kể
cả việc đấu tranh với những công trình
có tác động nghiêm trọng đến Đồng
bằng và thay đổi thiết kế đối với
những công trình không có biện pháp
giảm thiểu phù hợp;

Hợp tác để theo dõi, giám sát
thường xuyên các hoạt động phát triển
phía thượng nguồn sông Mê Công, đặc
biệt là thông tin về dự án thủy điện,
chuyển nước kể cả giám sát tác động
thực tế của các công trình đã và đang
xây dựng; hợp tác song phương với
các quốc gia thượng nguồn nhằm can

thiệp mạnh mẽ vào quy trình vận hành
cực đoan của các công trình thủy điện.

Tăng cường năng lực dự báo, cảnh
báo tác động của các phát triển thượng
lưu có thể gây ra tình trạng hạn hán,
xâm nhập mặn sớm, nhất là dự báo
theo tháng, theo mùa để kịp thời có các
giải pháp mang tính chủ động.

Tập trung xây dựng và triển khai
thực hiện quy hoạch tài nguyên nước
vùng ĐBSCL trong điều kiện BĐKH và
tác động do các hoạt động khai thác
sử dụng nước của các quốc gia ở
thượng nguồn sông Mê Công;

Xây dựng và vận hành mạng quan
trắc, giám sát tài nguyên nước; hệ
thống chia sẻ sẻ thông tin, cơ sở dữ
liệu tích hợp dùng chung cho cả vùng,
bao gồm các thông tin, số liệu tổng
hợp về khí tượng, thủy văn, tài nguyên
nước, đất đai... để chia sẻ thông tin,
dữ liệu thống nhất giữa trung ương và
địa phương, các ngành.

Ở trong nước, chúng ta cần thích
ứng chủ động: Đối với các ngành kinh
tế quan trọng bị ảnh hưởng, cần có
giải pháp thích ứng nội tại trong Đồng
bằng như: Bố trí lại cơ cấu cây trồng,
vật nuôi phù hợp thích ứng trong điều
kiện thay đổi về nguồn nước; rà soát
quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi cơ
cấu kinh tế tại những vùng không có
khả năng sản xuất hoặc sản xuất
không có hiệu quả; xây dựng, phát
triển, nâng cao hiệu quả các công
trình thủy lợi, sử dụng nước; tăng
cường năng lực, nhận thức của các
cấp về tác động tiềm tàng và tổ chức
thực hiện nghiên cứu những biện
pháp cụ thể áp dụng cho từng đối
tượng chịu ảnh hưởng.

“Đẩy mạnh các nghiên cứu về an
ninh nguồn nước nói riêng và an ninh
môi trường nói chung nhằm dề xuất
ra các khung chính sách và giải pháp
quản lý ứng phó, trong đó việc xác
định các chỉ số an ninh là rất quan
trọng” - bà Nguyễn Hồng Phượng
cho hay.�

NGHIÊN C�U - TH�O LU�N



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC [15]

KHOA H�C CÔNG NGH	 - H
P TÁC QU�C T�

Rõ ràng là hiện trạng này sẽ ngày càng tồi tệ hơn
nếu như quốc gia này không có những biện pháp
tích cực để giải quyết tình trạng căng thẳng cao
về nước của 70% các nhà máy nhiệt điện vào

năm 2030 do biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng nước
ngày càng gia tăng của các ngành khác.

Nghiên cứu cho thấy, gần 90% các nhà máy nhiệt điện
của Ấn Độ đang hoạt động hiện nay phụ thuộc vào nước
ngọt để làm mát, và ngành công nghiệp này đang rất thiếu
nước để hoạt động. Do nhu cầu năng lượng gia tăng nên
lượng nước ngọt cần phải tiêu thụ trong các nhà máy nhiệt
điện ngày càng tăng và cao nhất trong tất cả các ngành
nghề cần sử dụng nước làm mát. Trong giai đoạn 2011-
2016 tiêu thụ nước ngọt từ các tiện ích về nhiệt của Ấn Độ
đã tăng 43% (từ 1,5 lên 2,1 tỷ mét khối một năm).

Tổng lượng nước tiêu thụ của Ấn Độ trong năm 2010 là
khoảng 7,5 tỷ mét khối. Theo Bản đồ rủi ro nước của tổ
chức đánh giá các rủi ro về nước toàn cầu Aqueduct cho
thấy, các nhà máy điện đã tiêu thụ  khoảng 20% lượng nước
của  1,3 tỷ người Ấn Độ sử dụng để rửa chén, tắm, uống và
các mục đích khác. 

Từ năm 2013 đến năm 2016, các nhà máy nhiệt điện
của Ấn Độ đã không đạt được mục tiêu sản xuất điện hàng
ngày, 61% nguyên do là do sự cố điện. Có nhiều nguyên
nhân như thiếu nhiên liệu, thiết bị trục trặc và trong đó thiếu
nước là lý do lớn thứ năm và cũng là nguyên do về môi
trường lớn nhất của việc này. 

Hiện nay, có nhiều giải pháp đưa ra đối với các nhà máy
nhiệt điện tại Ấn Độ như nâng cấp hệ thống làm mát, cải
thiện hiệu suất nhà máy, và cuối cùng chuyển sang các
nguồn năng lượng tái tạo không sử dụng nước như quang
điện mặt trời và gió có thể hạn chế rủi ro về thiếu nước và
phụ thuộc vào nước để phát điện.

Chính phủ Ấn Độ đã có kế hoạch nhằm giải quyết phần
nào các căng thẳng về nước như thông báo về hạn chế sử
dụng nước của nhà máy điện và kế hoạch phát triển năng
lượng tái tạo với tỉ lệ "40/60" (40 phần trăm lượng năng

lượng được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo).  Nếu
các chính sách này được thực thi, ước tính Ấn Độ sẽ tiết
kiệm được 12,4 tỷ mét khối nước ngọt sử dụng cho các nhà
máy điện. Lượng này tương đương với lượng nước tắm
trong một năm của 120 triệu người - nhiều hơn dân số của
Philippines.�

Nguồn: Viện Nghiên cứu tài nguyên thế giới

Ấn Độ: 40% nhà máy nhiệt điện 
đối mặt với tình trạng căng thẳng 
do thiếu nước 

Nghiên cứu mới của WRI cho thấy, 40% các nhà máy nhiệt điện của Ấn Độ đang phải đối mặt
với tình trạng căng thẳng do thiếu nước để làm mát máy. Nguồn nước ngày càng khan hiếm
đang làm cản trở các hoạt động phát điện của các nhà máy nhiệt điện. 14 trong số 20 công
trình nhiệt lớn nhất của Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước làm mát máy và
hiện có ít nhất một nhà máy phải đóng cửa do thiếu nước trong giai đoạn 2013-2016, gây
thiệt hại cho các công ty khoảng 1,4 tỷ USD. 

Bản đồ các vùng đang chịu áp lực về nước ở Ấn Độ
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Hiện trạng khai thác quá mức nước ngầm, suy
thoái nước sông và giao thông đường thủy, lũ lụt
ở thành phố đang buộc các thành phố của Trung
Quốc phải giải quyết một chu kỳ luẩn quẩn đã

xảy ra trong nhiều năm. Phát triển đô thị và sử dụng vật
liệu không thấm nước trong xây dựng công trình đã ngăn
cản đất hấp thụ nước mưa. 

"Sáng kiến thành phố xốp- hấp thụ nước" của Trung
Quốc ra đời nhằm mục đích nắm giữ chu trình luẩn quẩn
của nước (suy thoái chất lượng, lũ lụt, thiếu nước..) thông
qua việc sử dụng các bề mặt thẩm thấu và kết cấu bằng hạ
tầng xanh. 

Sáng kiến “Các thành phố xốp” (spongi city) hấp thụ
nước của Trung Quốc có một mục tiêu đầy tham vọng: Đến
năm 2020, 80% khu vực thành thị có thể hấp thụ và tái sử
dụng ít nhất 70% nước mưa. 

Theo đánh giá của cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ
(EPA) thì đây là cách thức chúng ta học hỏi bắt chước các
quy trình tự nhiên trong thiên nhiên để bảo vệ chất lượng
nước. 

Đối với trường hợp thành phố Lingang, một thành phố
được quy hoạch ở quận Pudong của Thượng Hải được thiết
kế các biện pháp đặc biệt của thành phố xốp. Chúng bao
gồm các mái nhà được bao phủ bởi cây cối, những vùng đất
ngập nước tuyệt đẹp để chứa nước mưa, và những miếng
thấm nước có thể thấm nước để dự trữ nước tràn dư thừa
và cho phép bốc hơi để kiểm soát nhiệt độ. 

Với tham vọng trở thành dự án thành phố xốp lớn nhất
của Trung Quốc, chính quyền thành phố Lingang đã đầu tư
119 triệu USD vào cải tạo và cải tiến các cơ sở hạ tầng hiện
có theo sáng kiến. Đây có thể là mô hình điển hình cho các
thành phố của Trung Quốc hiện đang thiếu cơ sở hạ tầng
nước hiện đại và cần cải tiến. 

Hiện nay, một số thành phố của Trung Quốc đang có
những nỗ lực đáng ghi nhận. Trong một cam kết mở rộng
vùng phủ xanh của đô thị, chính quyền thành phố Thượng
Hải  đã thông báo vào đầu năm 2016 về việc xây dựng
400.000 mét vuông vườn trên mái nhà. 

Dự án này là một nỗ lực hợp tác giữa các nhà quản lý
thành phố, chủ sở hữu tư nhân và các kỹ sư thiết kế.  Các
dự án thành phố xốp” (Sponge) ở Hạ Môn và Vũ Hán đã thể
hiện những hiệu quả đáng ghi nhận trong những trận mưa
lớn từng xảy ra tại hai thành phố này.�

Nguồn: edition.cnn

Các “THÀNH PHỐ XỐP” 
của Trung Quốc hướng tới mục tiêu 
tái sử dụng 70% nước mưa

Các thành phố Châu Á đang phải vật lộn để thích ứng với sự di cư từ nông thôn lên thành thị
nhanh chóng. "Sáng kiến thành phố xốp- hấp thụ nước" của Trung Quốc  ra đời nhằm mục
đích nắm giữ chu trình luẩn quẩn của nước (suy thoái chất lượng, lũ lụt, thiếu nước..) thông
qua việc sử dụng các bề mặt thẩm thấu và kết cấu bằng hạ tầng xanh.

Một vùng đất ngập nước được tái sử dụng để tích nước đã được
thực hiện ở Denver, Colorado năm 2016

Một mái nhà vườn ở Amsterdam

KHOA H�C CÔNG NGH	 - H
P TÁC QU�C T�
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KHOA H�C CÔNG NGH	 - H
P TÁC QU�C T�

Diễn đàn quốc tế về công nghệ
năng lượng mặt trời và quản lý
nước  đã được  tổ chức trong 2
ngày 12 và 13 tháng 4 năm 2018
tại trụ sở của FAO, Rome, Italy. 

Để đáp ứng nhu cầu lương
thực và nước trong bối
cảnh dân số thế giới ngày
càng tăng đòi hỏi việc sử

dụng các công nghệ sử dụng năng
lượng tái tạo để cải thiện các điều kiện
sinh kế ở nông thôn với chi phí môi
trường tối thiểu.

Diễn đàn quốc tế về các công nghệ
năng lượng mặt trời và quản lý nguồn
nước sẽ tập hợp các bên liên quan
trong lĩnh vực nước, năng lượng, nông
nghiệp và phát triển nông thôn cùng
tham gia vào một diễn đàn thảo luận.
Thông qua diễn đàn sẽ  thiết lập một
cộng đồng thực hành về công nghệ
năng lượng mặt trời cho nông nghiệp
và quản lý nước quy mô nhỏ.

Diễn đàn thu hút gần 200  đại biểu
đến từ các chính phủ, các tổ chức

quốc tế, các tổ chức phi chính phủ,
viện nghiên cứu, các định chế tài chính
và các công ty tư nhân từ các lĩnh vực
nước, năng lượng và nông nghiệp.

Diễn đàn tập trung thảo luận bốn
chủ đề chính như sau: Mô hình tài
chính, đầu tư và kinh doanh đổi mới
để làm cho công nghệ năng lượng mặt
trời trở nên khả thi đối với nông dân

quy mô nhỏ; Phát triển năng lực, kiến   
thức và chuyên môn về các công nghệ
năng lượng mặt trời; Cơ hội thực hiện
quản lý nước quy mô nhỏ; và Chính
sách, ưu đãi trong việc sử dụng các
công nghệ năng lượng mặt trời và
quản lý nguồn nước.�

Nguồn: Nổ chức Nông Lương
thế giới FAO

Diễn đàn quốc tế về công nghệ năng lượng
mặt trời và quản lý nước

Chiều ngày 10/4, tại Ngôi nhà xanh của Liên hợp
quốc, Đại Sứ quán Thụy Điển, Liên hợp quốc và
Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng
đồng (Live & Learn) đã tổ chức lễ công bố và ra
mắt chiến dịch 7 ngày thách thức nhằm thúc đẩy
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và
hưởng ứng Ngày Trái đất 22/4 với chủ đề “Chấm
dứt ô nhiễm rác thải nhựa”. 

Phát biểu tại buổi lễ, Ngài Pereic Högberg, Đại sứ
Thụy Điển tại Việt Nam cho biết, Chiến dịch 7 Ngày
Thách Thức là lời kêu gọi hành động gửi tới các cá
nhân trên toàn thế giới thực hành lối sống bền

vững nơi đô thị nhằm cải thiện chất lượng sống. Thử thách
bao gồm 7 ngày đưa ra các giải pháp bền vững và thực tế

tập trung vào 3 nhóm: ĂN UỐNG, ĐI LẠI và SỐNG BỀN
VỮNG. Mục đích của thử thách này là nâng cao nhận thức
về những lựa chọn lối sống và tác động của những lựa chọn
này đối với môi trường. 

Chiến dịch kêu gọi mọi người sống, ăn và đi lại thông
minh trong 7 ngày. Thách thức bắt đầu từ 10/4, 17/4, 24/4
và thực hiện trong 1 tuần nhằm khuyến khích mọi người
tham gia chiến dịch sẽ thực hiện những hành động cụ thể
xoay quanh chủ đề sống thông minh, đi lại thông minh và
ăn uống thông minh. Đồng thời, chia sẻ những hình ảnh
và thông điệp của mình trên mạng xã hội như Facebook,
Twitter, Instagram, Zalo… để lan toả hoạt động ý nghĩa này
trong cộng đồng. Hashtag chính thức của chiến dịch này là
#7_Ngày_Thách_Thức hoặc #7DayChallengeVN.�

Nguồn: Dwrm

Chiến dịch 7 ngày 
thách thức vì sự phát triển bền vững



- Nấu và ăn rau trồng ở địa phương nơi mình
sinh sống.

- Sử dụng rau quả theo mùa.
- Mời bạn bè, gia đình và đồng nghiệp

tới thưởng thức bữa ăn xanh
- Mua các sản phẩm hữu cơ.
- Áp dụng công nghệ nấu ăn sử dụng ít

tài nguyên.

SỐNG THÔNG MINH

Một số gợi ý ăn uống, đi lại thông minh 
vì sự phát triển bền vững

Biết được nguồn gốc thức ăn sẽ giúp bạn quyết định khôn ngoan và có thể thay đổi được cả
thói quen của mình. Dưới đây là một số gợi ý về ăn uống, đi lại thông minh vì sự phát triển
bền vững nhằm hưởng ứng Chiến dịch 7 Ngày Thách Thức do Đại Sứ quán Thụy Điển phối
hợp với các cơ quan liên quan phát động vào tháng 4/2018:

- Khi đi quãng
đường ngắn, bạn
nên đi bộ hoặc đi
xe đạp.

SCHOOL BUS

- Xe bus dành cho học sinh
là cách hiệu quả để đón và
trả học sinh.

- Thỉnh thoảng dùng phương tiện
giao thông công cộng thay cho xe
hơi của bạn.

- Tắt khi không sử dụng thiết bị
điện (đèn, vô tuyến, điều hòa,
sưởi, bình nóng lạnh,…)

- Sử dụng skype hoặc các kênh
truyền thông trực tuyền khác thay
vì đến dự các cuộc họp/hội nghị.

- Khi đầy một mẻ,
mới đem giặt
quần áo - Điều
này sẽ giúp bạn
tiết kiệm điện,
nước, bột giặt.

- Tái chế sử dụng lọ nhựa, báo,
túi, sách vở, quần áo và các vật
dụng khác.

- Thực hành phương châm 3R: 
Giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế.

ĐI LẠI THÔNG MINH

ĂN UỐNG THÔNG MINH

- Đi làm bằng hình thức đi chung xe, giảm sử dụng nhiên liệu
và do đó giảm lượng phát thải CO2 và tiết kiệm tài chính.




