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LÊ OANH

T
rong tháng 10/2016, Thứ
trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn
Nhân đã chủ trì buổi làm
việc về Đề án tham gia Triển

lãm quốc tế về thiết bị, công nghệ và
dịch vụ môi trường lần thứ 27
(Pollutec 2016) được tổ chức từ ngày
29 tháng 11 đến hết ngày 02 tháng
12 năm 2016 tại thành phố Lyon,
Cộng hoà Pháp.

Tham dự buổi làm việc có đại diện
lãnh đạo Tổng Cục Môi trường, các
Cục: Quản lý tài nguyên nước, Khí
tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu,
các Vụ: Hợp tác quốc tế, Thi đua Khen
thưởng và Tuyên truyền, Tài chính và
Văn phòng. Tham dự cuộc họp còn có
đại diện Phòng Thương mại Công
nghiệp Pháp tại Việt Nam, đại diện các
Bộ: Công Thương, Xây dựng và UBND
TP. Hồ Chí Minh.

Triển lãm Pollutec là triển lãm có
quy mô lớn trên thế giới trong các lĩnh
vực: môi trường, năng lượng, biển và
đại dương, thu hút được nhiều quốc
gia và vùng lãnh thổ tham gia. Năm
2016, Việt Nam được mời tham gia
Triển lãm với tư cách là quốc gia danh
dự. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam giới
thiệu ra thế giới các chính sách, vấn đề
và dự án về môi trường, năng lượng,
biển và hải dương,.., đồng thời thiết
lập và thắt chặt mối quan hệ với các
đối tác quốc tế trong hoạt động
phòng, chống ô nhiễm môi trường,
bảo tồn thiên nhiên, giảm phát thải khí
nhà kính.

Pollutec 2016 dự kiến có 2.400 nhà
trưng bày trên một không gian diện
tích 100.000 m2, với 10 nhóm ngành

triển lãm theo 5 chủ đề chính tập
trung, có 200 công nghệ tiên tiến lần
đầu được công bố, 400 cuộc hội thảo,
thu hút khoảng 65.000 khách thăm
quan.

Với chủ đề: “Phát triển đô thị,
công nghiệp và vùng duyên hải bền
vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu”,
Khu triển lãm của Việt Nam tại Pollutec
2016 tập trung trưng bày, giới thiệu về
các nội dung chính sau đây:

Một là, các chính sách vĩ mô về
bảo vệ môi trường và phát triển bền
vững của Việt Nam.

Hai là, thành phố bền vững: Trưng
bày, giới thiệu về quy hoạch đô thị;
quy hoạch các khu xử lý chất thải tập
trung (nước thải, rác thải, chất thải
nguy hại...); các giải pháp công nghệ

nhằm giúp cải tạo thành
phố thành không gian xanh,
tiết kiệm năng lượng và
thân thiện với môi trường;
phát triển đô thị thông
minh; giới thiệu các hình
ảnh, thiết kế và mô hình khu
đô thị sinh thái; khu dân cư
và nhà sinh thái thích ứng
với biến đổi khí hậu.

Ba là, công nghiệp bền
vững: Giới thiệu các quy
hoạch ngành, các mô hình
khu công nghiệp bền vững
tại Việt Nam; Các giải pháp
sản xuất sạch hơn trong
công nghiệp; định hướng và
các giải pháp thu hút đầu tư
nhằm phát triển ngành công
nghiệp môi trường ở Việt
Nam.

Bốn là, vùng duyên hải
ven biển: giới thiệu tiềm

năng kinh tế biển và vùng duyên hải
ven biển Việt Nam; biến đổi khí hậu và
các giải pháp ứng phó với biến đổi khí
hậu tại Việt Nam; tài nguyên đa dạng
sinh học biển và các vùng đất ngập
nước của Việt Nam.

Năm là, sản phẩm sinh thái, sản
phẩm tái chế thân thiện với môi
trường: tập trung trưng bày, giới thiệu
các sản phẩm sinh thái, sản phẩm tái
chế thân thiện với môi trường;

Sáu là, các mô hình công nghệ,
quy trình sản xuất sản phẩm sinh thái
và các dự án tiềm năng cần mời gọi
nhà đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực
xử lý chất thải và giảm nhẹ, thích ứng
với biến đổi khí hậu; các giải pháp kỹ
thuật, sáng chế khoa học công nghệ
trong lĩnh vực xử lý môi trường.�

Việt Nam tham gia Triển lãm 
Pollutec 2016
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Đ
ề án vừa được Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường
ký ban hành tại Quyết định
số 2441/QĐ-BTNMT. 

Đề án nhằm mục tiêu xây dựng
một nền công vụ chuyên nghiệp, trách
nhiệm, năng động, minh bạch, đáp
ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước về tài nguyên và
môi trường và sự hài lòng của tổ chức,
cá nhân trong bối cảnh hội nhập quốc
tế, góp phần xây dựng Chính phủ kiến
tạo, phát triển và phục vụ Nhân dân.

Theo đó, Đề án tập trung vào các
nội dung cơ bản như: Nâng cao chất
lượng, hiệu quả điều hành của Bộ Tài
nguyên và Môi trường; Đẩy mạnh
phân cấp quản lý và hoàn thiện việc
tổ chức công vụ gọn, nhẹ, đặc biệt

trong công tác quản lý công chức,
viên chức; từng bước gắn thẩm quyền
tuyển dụng với thẩm quyền sử dụng;
Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản
biên chế gắn với công tác đánh giá để
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức; Nâng cao chất
lượng tuyển dụng công chức, viên
chức; thi nâng ngạch công chức,
thăng hạng chức danh nghề nghiệp
viên chức theo phân cấp quản lý;
Từng bước đổi mới chế độ công vụ,
công chức, viên chức theo hướng
năng động, linh hoạt. Triển khai kịp
thời quy định sửa đổi về chế độ công
chức, viên chức; Đề cao trách nhiệm
trong hoạt động thực thi công vụ của
cán bộ, công chức, viên chức và gắn
chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực

thi công vụ với các chế tài về khen
thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ;
đặc biệt là đề cao trách nhiệm và
thẩm quyền của người đứng đầu;…

Đề án đã đề ra 05 nhiệm vụ trọng
tâm lớn và các nhiệm vụ cụ thể nhằm
đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,
công chức, viên chức. Đó là: tiếp tục
rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện
thể chế công vụ; đẩy mạnh phân cấp
quản lý và hoàn thiện tổ chức công vụ
theo hướng tinh gọn, hiệu quả; triển
khai Đề án vị trí việc làm và cơ cấu
ngạch công chức, cơ cấu chức danh
nghề nghiệp viên chức Bộ Tài nguyên
và Môi trường; tiếp tục đổi mới các
khâu trong công tác cán bộ; thực hiện
công tác tinh giản biên chế.�

Nguồn: DWRM

Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công
vụ, công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi
trường giai đoạn 2016 - 2020”

Ban hành Thông tư quy định việc xác định và công
bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

B
ộ Tài nguyên và Môi trường
vừa ban hành Thông tư số
24/2016/TT-BTNMT Quy định
việc xác định và công bố

vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước
sinh hoạt.

Thông tư được áp dụng đối với các
cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, hộ
gia đình liên quan đến việc xác định,
công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực
lấy nước sinh hoạt và hoạt động trong
phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực
lấy nước sinh hoạt thuộc lãnh thổ nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông tư nêu rõ, các trường hợp
phải xác định và công bố vùng bảo hộ
vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt bao
gồm công trình khai thác nước mặt với
quy mô trên 100m3/ngày đêm; và
công trình khai thác nước dưới đất với
quy mô trên 10m3/ngày đêm.

Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực
lấy nước sinh hoạt của công trình khai

thác nước mặt trên sông, suối, kênh, rạch
để cấp cho sinh hoạt bao gồm phạm vi
hành lang bảo vệ nguồn nước mà công
trình đó khai thác và vùng thượng lưu, hạ
lưu tính từ vị trí khai thác nước của công
trình được quy định như sau:

Trường hợp công trình khai thác
nước quy mô trên 100m3/ngày đêm đến
dưới 50.000m3/ngày đêm, phạm vi vùng
bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh
hoạt không nhỏ hơn: 1.000 m về phía
thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu đối
với khu vực miền núi; 800 m về phía
thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu đối
với khu vực đồng bằng, trung du.

Trường hợp công trình khai thác
nước quy mô từ 50.000m3/ngày đêm
trở lên, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh
không nhỏ hơn: 1.500m về phía
thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu đối
với khu vực miền núi; 1.000 m về phía
thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu đối
với khu vực đồng bằng, trung du.

Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu
vực lấy nước sinh hoạt của các công
trình khai thác nước mặt từ hồ chứa để
cấp cho sinh hoạt được tính từ vị trí
khai thác nước của công trình và quy
định như sau: Không nhỏ hơn 1.500 m
đối với trường hợp công trình khai thác
nước từ hồ trên sông, suối và không
vượt quá chỉ giới hành lang bảo vệ
nguồn nước của hồ chứa; toàn bộ khu
vực lòng hồ đối với trường hợp công
trình khai thác nước từ hồ chứa.

Với công trình khai thác nước dưới
đất để cấp cho sinh hoạt có quy mô
trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 3.000
m3/ngày đêm thì phạm vi vùng bảo hộ
vệ sinh không nhỏ hơn 20 m tính từ
miệng giếng. Với công trình có quy mô
từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên thì
phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh không
nhỏ hơn 30 m tính từ miệng giếng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày
25/10/2016.�
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THANH BÌNH

N
gày 04/10/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban
hành Kế hoạch tiến hành thanh tra nhằm thực hiện
Quyết định số 2276/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ
TN&MT về Thanh tra việc vận hành quy trình vận

hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông
Cả, sông Trà Khúc, sông Kôn – Hà Thanh và lưu vực sông
Hương.

Kế hoạch nêu rõ, mục đích thanh tra nhằm đánh giá việc chấp
hành các quy định về vận hành liên hồ chứa của các chủ hồ trên
các lưu vực sông nêu trên; tập trung vào công tác thanh tra sau cấp
phép khai thác, sử dụng nước nhằm bảo đảm sự tuân thủ các nội
dung của Giấy phép theo đúng pháp luật nhằm đưa các giải pháp
khắc phục kịp thời và đề xuất chính sách phù hợp trong quản lý nhà
nước về tài nguyên nước; ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý hoặc kiến
nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời những vi phạm
pháp luật về tài nguyên nước, đưa công tác quản lý nhà nước về
tài nguyên nước theo đúng quy định của pháp luật.

Thông qua hoạt động thanh tra nhằm phát hiện những tồn tại,
hạn chế, bất cập của cơ chế, chính sách để kiến nghị cơ quan quản
lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, sử đổi, bổ sung các quy định
pháp luật về tài nguyên nước đảm bảo phù hợp thực tiễn, tăng
cường hiệu lực, hiệu quả cuả công tác quản lý nhà nước về tài
nguyên nước.

Nội dung thanh tra tập trung vào các nội dung cơ bản như: (i)
Thanh tra việc vận hành, điều tiết nước hồ chứa đảm bảo cắt, giảm
lũ cho hạ du trong mùa lũ và việc đảm bảo cấp nước, duy trì dòng
chảy tối thiểu phía hạ du trong mùa cạn; việc đảm bảo an toàn
công trình; thực hiện các lệnh vận hành. (ii) Thanh tra công tác
quan trắc, dự báo và cung cấp thông tin, số liệu báo cáo theo quy
định. (iii) Kiểm tra thực địa các công trình và vùng hạ du chịu ảnh
hưởng của coogn trình. (iv) Kiểm tra chất lượng nước ở hồ, phía
thượng và hạ lưu công trình đập.�

Thanh tra việc vận hành quy trình liên hồ
chứa trên lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông
Cả, sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh và
sông Hương

�Ngày 14/10, tại Hà Nội, Cục Quản
lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) đã tổ
chức lễ Công bố Quyết định số 2276/QĐ-
BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về
việc Thanh tra việc thực hiện Quy trình vận
hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông
Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Trà Khúc, sông
Kôn – Hà Thanh và lưu vực sông Hương. 

Quyết định 2276/QĐ-BTNMT nêu rõ,
Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc
chấp hành các quy định của Quy trình vận
hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông
Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Trà Khúc, sông
Kôn – Hà Thanh và sông Hương; việc tuân
thủ các quy định của Giấy phép khai thác, sử
dụng tài nguyên nước và các quy định của
pháp luật trong khai thác, sử dụng, bảo vệ tài
nguyên nước.

Trong chương trình làm việc, Đoàn thanh
tra sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện Quy
trình vận hành liên hồ chứa tại các hồ: Sơn
La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai
Châu, Bản Chát, Huội Quảng trên lưu vực
sông Hồng; các hồ: Hủa Na, Cửa Đạt, Đập
Bái Thượng trên sông Mã; các hồ: Bản Vẽ,
Khe Bố trên lưu vực sông Cả; các hồ: Đak
Drinh, Nước Trong, Đập Thạch Nham trên
lưu vực sông Trà Khúc; các hồ: Định Bình,
Văn Phong, Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Vĩnh
Sơn 5 trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh; và
các hồ: Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch
trên lưu vực sông Hương.
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N
gày 22/9, UBND thành phố
Cần Thơ đã ban hành Quyết
định số 2933/QĐ-UBND về
việc phê duyệt nhiệm vụ quy

hoạch tài nguyên nước mặt thành phố
Cần Thơ giai đoạn 2015-2025 và tầm
nhìn đến năm 2035.

Theo Quyết định, phạm vi dự án
“Quy hoạch tài nguyên nước mặt
thành phố Cần Thơ” bao gồm toàn
thành phố với diện tích tự nhiên
khoảng 1.409,6 km2, bao gồm 5 quận
là Bình Thuỷ, Cái Răng, Ninh Kiều, Ô
Môn, Thốt Nốt và 4 huyện Thới Lai, Cờ
Đỏ, Phong Điền, Vĩnh Thạnh.

Nội dung của Quy hoạch: Phân
tích, đánh giá, khảo sát bổ sung, xử lý
tài liệu phục vụ quy hoạch; Xác định
mục tiêu, định hướng giải pháp quy
hoạch tài nguyên nước mặt; Lập quy
hoạch tài nguyên nước mặt (bao gồm
quy hoạch phân bổ tài nguyên nước
mặt, quy hoạch bảo vệ tài nguyên
nước mặt và quy hoạch phòng chống
và khắc phục hậu quả do nước gây ra).

Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn
vị chủ đầu tư lập quy hoạch có nhiệm

vụ tổ chức lập quy hoạch theo nội dung
Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt,
trình cấp thẩm quyền xem xét, phê
duyệt theo trình tự quy định của pháp
luật. Quá trình thực hiện, chủ đầu tư và

đơn vị tư vấn lập quy hoạch phải phối
hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức
năng và đơn vị có liên quan để thực
hiện quy hoạch đồng bộ, đảm bảo các
yêu cầu kỹ thuật và khả thi.�

Cần Thơ: Phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước
mặt giai đoạn 2015-2025

U
BND An Giang vừa ban hành
Quyết định số 2567/QĐ-
UBND phê duyệt Quy hoạch
tài nguyên nước tỉnh An

Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030. 

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm
phân bổ hài hòa, hợp lý trong khai
thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên
nước; Phòng, chống và khắc phục tác
hại do nước gây ra, góp phần chủ
động thích ứng điều kiện biến đổi khí
hậu, việc khai thác, sử dụng nước của
các quốc gia thượng nguồn sông Mê

Kông, bảo đảm an ninh về nước, thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An
Giang theo hướng bền vững.

Theo đó, thứ tự ưu tiên phân bổ
nguồn nước đoạn sông Tiền, sông Hậu
qua tỉnh An Giang, cùng các sông ngòi,
kênh rạch trên địa bàn tỉnh như sau:
Cung cấp nước 100% cho sinh hoạt (đáp
ứng đủ nhu cầu sử dụng nước trong mọi
trường hợp); Cung cấp nước 100% cho
công nghiệp và dịch vụ; Cấp nước 100%
cho chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản;
Cung cấp nước tưới trong nông nghiệp.

Trong trường hợp hạn hán, tần

suất nước đến là 75% thì cấp nước cho
nông nghiệp chiếm 90%. Duy trì lượng
nước tối thiểu để có thể đẩy mặn vào
mùa khô, đảm bảo trong tương lai
nguồn nước không bị nhiễm mặn, ảnh
hưởng đến khả năng khai thác.

Quyết định cũng đưa ra 05 nhóm
giải pháp thực hiện quy hoạch bao
gồm: Chính sách, thể chế và pháp
luật; Cơ cấu tổ chức, quản lý điều
hành; Tài chính; Tăng cường năng lực
và sự tham gia của các bên liên quan;
và Phát triển tài nguyên nước, bảo vệ,
cải tạo và phục hồi môi trường nước.�

An Giang: Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước
đến năm 2020



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC[6]

V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 

T
háng 10/2016, UBND tỉnh
Nam Định đã ban hành Quyết
định số 42/2016/QĐ-UBND về
việc Ủy quyền cho Sở Tài

nguyên và Môi trường (TN&MT) cấp,
gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực,
thu hồi và cấp lại giấy phép về tài
nguyên nước và cho phép chuyển
nhượng quyền khai thác tài nguyên
nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Theo Quyết định, UBND tỉnh ủy
quyền cho Sở TN&MT cấp, gia hạn,
điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi
và cấp lại giấy phép về tài nguyên
nước (bao gồm: Giấy phép khai thác,

sử dụng nước mặt; giấy phép khai
thác, sử dụng nước dưới đất; giấy
phép xả nước thải vào nguồn nước có
lưu lượng dưới 1.000 m3/ngày đêm và
giấy phép hành nghề khoan nước dưới
đất) và cho phép chuyển nhượng
quyền khai thác tài nguyên nước thuộc
thẩm quyền của UBND tỉnh.

Thời hạn ủy quyền là 05 năm. Sở
TN&MT thực hiện cấp, gia hạn, điều
chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp
lại giấy phép về tài nguyên nước và cho
phép chuyển nhượng quyền khai thác
tài nguyên nước theo ủy quyền của
UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp

luật hiện hành; định kỳ hàng quý báo

cáo UBND tỉnh việc thực hiện chức năng

quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ

ngày 22/10/2016 và thay thế Quyết

định số 928/2006/QĐ-UB ngày

31/3/2006 của UBND tỉnh Nam Định về

việc ủy quyền cho Sở TN&MT cấp, gia

hạn giấy phép thăm dò, khai thác, sử

dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào

nguồn nước và hành nghề khoan nước

dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.�

Nguồn: DWRM

Nam Định: Ủy quyền cho Sở TN&MT cấp giấy phép
tài nguyên nước

T
háng 10/2016, UBND tỉnh Cà
Mau đã ban hành Quyết định
số 31/2016/QĐ-UBND về việc
ban hành Quy định về quản

lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.
Quy định này quy định về điều tra

cơ bản, quy hoạch tài nguyên nước;
đăng ký khai thác, cấp phép hoạt động
tài nguyên nước; bảo vệ tài nguyên
nước, trách nhiệm, quyền hạn của các
cơ quan quản lý nhà nước về hoạt
động tài nguyên nước; quyền và nghĩa
vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động tài
nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo Quyết định được ban hành,
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức
thực hiện việc điều tra, đánh giá tài
nguyên nước theo quy định tài khoản
2, Điều 12 Luật Tài nguyên nước đối
với các nguồn nước nội tỉnh, nguồn
nước liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Cà
Mau; tổng hợp kết quả điều tra, đánh
giá tài nguyên nước trên các lưu vực
sông nội tỉnh, trên địa bàn tỉnh để báo
cáo UBND tỉnh phê duyệt và gửi kết
quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường
tổng hợp.Việc kiểm kê tài nguyên nước
được thực hiện định kỳ 05 năm/lần,

phù hợp với kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh.

Quy định cũng quy định cụ thể về
nội dung: Đăng ký khai thác nước dưới
đất, cấp phép hoạt động tài nguyên
nước; Bảo vệ tài nguyên nước; Trách
nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản
lý nhà nước về hoạt động tài nguyên
nước; quyền và nghĩa vụ của tổ chức,
cá nhân hoạt động tài nguyên nước.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường, Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành có liên quan; Chủ tịch UBND

cấp huyện, thành phố Cà Mau; Chủ
tịch UBND cấp xã theo chức năng và
nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ
chức triển khai thực hiện, hướng dẫn,
đôn đốc, thực hiện và kiểm tra việc
thực hiện Quy định này.

Quyết định này có hiệu lực thi
hành từ ngày 18/10/2016 và thay thế
Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND
ngày 14 tháng 02 năm 2008 của
UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định
quản lý tài nguyên nước trên địa bàn
tỉnh Cà Mau.�

Cà Mau: Ban hành quy định về quản lý
tài nguyên nước
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M
ục tiêu của Chương trình
nhằm tiếp tục phát huy tối
đa nguồn lực tài nguyên
và môi trường (TN&MT)

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải
thiện chất lượng tăng trường, bảo đảm
phát triển bền vững.

Chương trình hành động đề ra 06
nhóm nhiệm vụ trọng tâm: (1) Triển
khai thực hiện Nghị quyết của Chính
phủ, đẩy mạnh công tác xây dựng và
hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp
luật, chiến lược, quy hoạch về quản lý
TN&MT, ứng phó với biến đối khí hậu.
Rà soát các quy hoạch, tăng cường
quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên,
khoáng sản và điều tra cơ bản tài
nguyên, môi trường. (2) Nâng cao
hiệu quả công tác nghiên cứu khoa
học công nghệ phục vụ phát triển
ngành TN&MT. Đẩy mạnh hợp tác liên
vùng, hợp tác quốc tế trong công tác
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến
đổi khí hậu. Đẩy mạnh công tác điều
tra cơ bản, bổ sung hệ thống quan trắc
nhằm nâng cao chất lượng công tác
dự báo khí tượng thủy văn, bão, lũ và

các dạng thiên tai khác. (3) Triển khai
có hiệu quả Quy hoạch mạng lưới
quan trắc TN&MT quốc gia giai đoạn
2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg
ngày 12/01/2016. (4) Tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi
phạm trong lĩnh vực TN&MT; kiểm
soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm,
nhất là tại khu vực nông thôn, các làng
nghề, khu, cụm công nghiệp, lưu vực
sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô
nhiễm nặng. (5) Hoàn thiện tổ chức bộ
máy quản lý nhà nước đi đôi với việc
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
có đủ trình độ đáp ứng được các yêu
cầu về phát triển khoa học công nghệ
trong các lĩnh vực TN&MT. (6) Quản lý,
sử dụng hiệu quả kế hoạch và dự toán
ngân sách nhà nước hàng năm; tăng
cường cải cách hành chính, kỷ cương,
kỷ luật, đổi mới cơ chế hoạt động của
đơn vị sự nghiệp công, đến năm 2018
xây dựng và triến khai Chính phủ điện
tử ngành TN&MT; tăng cường công tác
tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp

luật về TN&MT.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác

quản lý nhà nước đối với 08 lĩnh vực
quản lý chuyên ngành, Chương trình
hành động tập trung bảo đảm thực
hiện các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể.

Để thực hiện những mục tiêu và
nhiệm vụ trên, cần: Tăng cường công
tác chỉ đạo điều hành gắn với công tác
cải cách hành chính và thực thi chế độ
công vụ công chức; Hoàn thiện thể
chế, hệ thống pháp luật và tổ chức bộ
máy, nhân sự; Tăng cường công tác
đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ
tầng đồng bộ, có trọng tâm trọng
điểm, đẩy mạnh công tác điều tra cơ
bản, đa dạng các nguồn vốn và xã hội
hóa các hoạt động dịch vụ về TN&MT;
Phát triển khoa học, công nghệ, đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
và truyền thông; Tăng cường thanh
tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu
nại tố cáo; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế;
Tăng cường công tác thống kê ngành
TN&MT theo Chiến lược phát triển
Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 -
2020 và tầm nhìn đến năm 2030.�

Bộ Tài nguyên Môi trường thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

T
háng 9/2016, UBND tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu đã ban hành
Quyết định số 2604/QĐ-
UBND về việc phê duyệt

Danh mục nguồn nước phải lập hành
lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu.

Theo đó, trên địa bàn thành phố
Vũng Tàu có 12 danh mục nguồn nước
phải lập hành lang bảo vệ bao gồm:
Hồ Bầu Sen, Hồ Bầu Trũng, Hồ Mang
Cá, Hồ Á Châu, các tuyến kênh thoát
nước chính của của thành phố, kênh
Đồng Sát 1, kênh Đồng Sát 2, kênh
Đồng Sát 3, Sông Dinh, sông Chà Và,

sông Cỏ May, sông Rạng.
Trên địa bàn thành phố Bà Rịa có

4 danh mục nguồn nước phải lập hành
lang bảo vệ bao gồm: hồ RMK, hồ Bàu
Úc, hệ thống sông Dinh, rạch Thủ Lựu.

Huyện Tân Thành có 22 danh mục;
huyện Châu Đức có 14 danh mục; Huyện
Đất Đỏ có 3 danh mục; huyện Long Điền
và huyện Xuyên Mộc có 7 danh mục;
huyện Côn Đảo có 3 danh mục.

Hành lang bảo vệ bảo vệ nguồn
nước được lập để thực hiện chức năng
bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng,
chống lấn chiếm đất ven nguồn nước;
và phòng, chống các hoạt động có nguy

cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm tổ
chức công bố Danh mục nguồn nước
phải lập hành lang bảo vệ trên các
phương tiện thông tin đại chúng;
thông báo đến UBND cấp huyện và
niêm yết công khai tại UBND cấp xã,
phường, thị trấn nơi có nguồn nước
phải lập hành lang bảo vệ; tổ chức xây
dựng và thực hiện kế hoạch, phương
án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn
nước trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh
phê duyệt theo quy định.�

Nguồn: DWRM

Bà Rịa - Vũng Tàu:  Phê duyệt danh mục nguồn
nước phải lập hành lang bảo vệ

V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 



Quang cảnh Hội nghị khu vực miền Bắc.

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC[8]

HO�T Đ�NG QU�N LÝ

NG�C �I�P

T
háng 9/2016, Bộ Tài nguyên
và Môi trường (TN&MT) đã tổ
chức Hội nghị tuyên truyền,
phổ biến văn bản quy phạm

pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên
nước tại khu vực miền Bắc, miền Trung
và miền Nam. Tham dự hội nghị có đại

diện lãnh đạo các bộ ngành có liên
quan, và cán bộ phụ trách công tác tài
nguyên nước thuộc các Sở TN&MT các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hội nghị được tổ chức nhằm
tuyên truyền, phổ biến Thông tư
24/2016/TT-BTNMT về Quy định việc
xác định và công bố vùng bảo hộ vệ

sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; đồng
thời, lấy ý kiến góp ý cho các Dự
thảo: Nghị định Quy định về phương
pháp tính, mức thu tiền cấp quyền
khai thác tài nguyên nước; Thông tư
Quy định về bảo vệ lòng, bờ, bãi
sông; Thông tư Quy định về giám sát
tài nguyên nước.

Hội nghị phổ biến, tuyên truyền
pháp luật tài nguyên nước 

Tại khu vực miền Bắc, các đại biểu đã tập
trung thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để
hoàn thiện Nghị định và Thông tư, về cơ bản các
đại biểu tham dự đã thống nhất với nội dung quy
định trong dự thảo Thông tư, Nghị định. 

Góp ý tại Hội nghị, đại diện Sở TN&MT Thanh
Hóa chia sẻ, về phương pháp tính, mức thu tiền
cấp quyền khai thác tài nguyên nước, đây là một
trong những nội dung mới của ngành tài nguyên
nước, mặc dù trong lĩnh vực khoáng sản đã được
thực hiện song đây là hai nội dung hoàn toàn khác
biệt do giá trị khoáng sản thì lớn và ngược lại giá
trị tài nguyên nước lại rất là thấp do đó quá trình
triển khai sẽ gặp không ít những trở ngại khó khăn. 

Đại diện Sở TN&MT Tuyên Quang cho rằng,
các Nghị định, Thông tư cần phải xem xét một
cách toàn diện, tránh sự chồng chéo trùng lặp với
các Nghị định cũng như Luật khác. Để các địa
phương thuận lợi trong quá trình triển khai khi các
văn bản được ban hành, Bộ cần quy định, hướng
dẫn một cách cụ thể và rõ ràng về các nội dung
được thể hiện trong dự thảo Nghị định, Thông tư.

Tại khu vực miền Trung, một số đại biểu cũng đề
nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến phương thức thu,
nộp tiền cấp quyền; làm rõ hướng dẫn liên quan đến công
thức tính tiền cấp quyền khai thác nước.

Góp ý kiến đối với  Dự thảo “Thông tư Quy định về bảo
vệ lòng, bờ, bãi sông”, một số đại biểu đề nghị cần quy định
cụ thể nội dung báo cáo đánh giá tác động đến dòng chảy
của dự án khai thác cát sỏi, khoáng sản trên sông; làm rõ
quy định hạn chế xói lở bờ đối diện, tác động xấu đến các
công trình ven sông ở hạ lưu; đề nghị cần có hướng dẫn cụ
thể hơn về cơ quan tiếp nhận, chấp thuận hồ sơ đề nghị đối
với các dự án khai thác cát, sỏi và khoáng sản trên sông.

Đối với dự thảo Thông tư quy định về giám sát tài
nguyên nước, một số đại biểu đề nghị xem xét bổ sung nội
dung phải thực hiện giám sát tài nguyên nước  đối với các
trường hợp được cấp giấy phép tài nguyên nước; đề nghị
xem xét tính khả thi về hình thức giám sát trực tuyến đối với
hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt tại công trình hồ
chứa thủy điện hoặc hồ chứa thủy lợi kết hợp thủy điện;
xem xét quy định rút ngắn thời gian kết nối, cung cấp thông
tin, dữ liệu vế hệ thống giám sát tài nguyên nước đối với quy
định tại khoản 2, Điều 16.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu tại Hội nghị
khu vực miền Bắc.
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L
ễ công bố được tổ chức ngày 30/9 tại Hà Nội. Ông Hoàng Dương

Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, với

những nỗ lực trong công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm, chất

lượng môi trường nước, không khí, cảnh quan môi trường của

một số khu vực đô thị đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn

nhiều nơi, chất lượng môi trường đang tiếp tục suy giảm: Ô nhiễm và suy

thoái chất lượng nước tiếp tục xảy ra ở vùng trung lưu và hạ lưu đặc biệt

là các đoạn chảy qua khu vực đô thị, khu công nghiệp, làng nghề, vùng

nông thôn. Hiện tượng xâm nhập mặn ở vùng hạ lưu, cửa sông diễn ra

khá phổ biến trong những năm gần đây tại vùng Tây Nam Bộ, Đông Nam

Bộ và Duyên hải miền Trung.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, báo cáo sẽ là

tài liệu hữu ích cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các

nhà khoa học, các nhà nghiên cứu mà còn đối với tất cả chúng ta,

những người đã, đang và sẽ góp sức mình bảo vệ và cải thiện chất

lượng môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp hơn, hướng tới mục tiêu

phát triển bền vững đất nước.�

Nguồn: DWRM

Công bố Báo cáo hiện
trạng môi trường quốc
gia giai đoạn 2011-2015

Tại khu vực miền Nam, góp ý
về các nội dung quy định tại Dự thảo
Nghị định Quy định về phương pháp
tính, mức thu tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước, một số đại
biểu đề nghị cần bổ sung 01 điều về
trả lại tiền cấp quyền khi trả lại giấy
phép tài nguyên nước; đồng thời,
cần làm rõ hơn đối tượng và cách
tính phải nộp tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước (Điều 3); kiến
nghị làm rõ quy định liên quan đến
việc khấu trừ tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước đối với những
công ty thủy điện đã thực hiện cắm
mốc hành lang bảo vệ nguồn nước.

Đối với nội dung góp ý Dự thảo
Thông tư Quy định về bảo vệ lòng,
bờ, bãi sông, một số đại biểu cũng
đề nghị đối với việc xác định nguyên
nhân sạt lở  lòng, bờ bãi sông nên để
UBND tỉnh thực hiện thay vì giao Sở
Tài nguyên và Môi trường xác định
như quy định trong dự thảo. Đồng
thời, cần quy định rõ hơn về độ sâu
của tuyến khai thác cát, sỏi (Điều 5)
vì theo quy định trong dự thảo, bề
rộng của tuyến khai thác phải cách
mép bờ ít nhất 20m, tuy nhiên điều
này sẽ không phù hợp với thực tế tại
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;
đề nghị cần lược bỏ những quy định
về khoanh định vùng cấm, vùng hạn
chế khai thác khoáng sản vì Luật
Khoáng sản đã quy định rồi.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại
các Hội thảo, Thứ trưởng Chu Phạm
Ngọc Hiển mong muốn sẽ tiếp tục
nhận được các ý kiến tham gia, đóng
góp của các Bộ, ngành liên quan, các
tổ chức, cá nhân để các Dự thảo sớm
được hoàn thiện, sớm trình Chính
phủ thông qua. Thứ trưởng đề nghị
Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp
thu, rà soát và tổng hợp các ý kiến
từ Hội thảo để tiếp tục chỉnh sửa,
hoàn thiện các nội dung chưa được
quy định rõ ràng trong dự thảo Nghị
định, Thông tư.�
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H
ội thảo được tổ chức ngày
11/10 tại Hà Nội, Thứ
trưởng Nguyễn Thị Phương
Hoa - Trưởng ban soạn thảo

Nghị định chủ trì. Tham dự có đại diện
lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức
cán bộ của các đơn vị trực thuộc Bộ
TN&MT; đại diện Bộ Nội vụ, Văn phòng
Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền
thông, Bộ Công an...

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng
Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, dự
thảo Nghị định quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
được xây dựng trên tinh thần quán
triệt các quan điểm, Nghị quyết của
Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ
chức bộ máy nhà nước; Nghị định mới
được dự thảo trên tinh thần cụ thể hóa
Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và
Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01
tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan
ngang Bộ. Đồng thời, kế thừa và phát
triển Nghị định số 21/2013/NĐ-CP, sửa
đổi những quy định không còn phù
hợp và bổ sung những quy định mới
để đảm bảo bao quát hết các chức
năng, nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tại Hội thảo, ông Tạ Đình
Thi - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ
TN&MT cho biết, chức năng của Bộ
TN&MT cơ bản không có thay đổi so với
Nghị định số 21/2013/NĐ-CP, bổ sung
lĩnh vực viễn thám trong các lĩnh vực
quản lý nhà nước của Bộ (tại Nghị định
số 21/2013/NĐ-CP đã có các nhiệm vụ
quản lý nhà nước về viễn thám, nhưng
trong chức năng lại chưa được quy
định). Như vậy chức năng quản lý nhà
nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV bao
gồm 09 lĩnh vực: đất đai; tài nguyên
nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất;
môi trường; khí tượng, thủy văn; đo
đạc và bản đồ; viễn thám; biển và hải
đảo; biến đổi khí hậu.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Dự thảo
Nghị định mới bổ sung một số nội
dung liên quan đến nhiệm vụ chung và
nhiệm vụ chuyên ngành thuộc lĩnh vực
quản lý. Cụ thể, nhiệm vụ chung sẽ bổ
sung 02 nội dung: (i) Trình Chính phủ
có ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh
do các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc
hội trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ
Quốc hội liên quan đến ngành, lĩnh
vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; (ii)
Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo
quyết định, chỉ thị và các văn bản khác
thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý
hoặc theo phân công. 

Đối với những nhiệm vụ chuyên
ngành thuộc phạm vi quản lý, dự thảo
Nghị định đã bổ sung các nội dung các
nhiệm vụ về tài nguyên nước, tài
nguyên khoáng sản và địa chất, môi

trường, biến đổi khí hậu, khí tượng
thủy văn, đo đạc và bản đồ, quản lý
tổng hợp và thống nhất về biển và hải
đảo, viễn thám. Riêng đối với lĩnh vực
quản lý đất đai, Nghị định mới sẽ cơ
bản tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã
được quy định trong Nghị định số
21/2013/NĐ-CP.

Về cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức
của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo
dự thảo Nghị định có 25 tổ chức: 7 Vụ,
Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, 5 Tổng
cục, 6 Cục và 5 đơn vị sự nghiệp trực
tiếp phục vụ chức năng quản lý nhà
nước của Bộ.

Về việc thành lập mới, đổi tên một
số đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng
thực hiện chức năng quản lý nhà nước
được quy định như sau: Thành lập
Tổng cục Khí tượng Thủy văn trên cơ
sở Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc
gia và bộ phận quản lý nhà nước về
khí tượng thủy văn của Cục Khí tượng
Thủy văn và Biến đổi khí hậu;  Thành
lập Cục Biến đổi khí hậu trên cơ sở
phần còn lại của Cục Khí tượng Thủy

Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định
quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại hội thảo.
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Hội thảo “Trung tâm cơ sở dữ liệu
phục vụ thích ứng biến đổi khí hậu
vùng Đồng bằng sông Cửu Long”  

B
ộ Tài nguyên và Môi trường
(TN&MT) vừa phối hợp với
Ngân hàng Thế giới (WB) tổ
chức Hội thảo “Trung tâm cơ

sở dữ liệu phục vụ thích ứng biến đổi
khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu
Long” tại Hà Nội. Thứ trưởng Võ Tuấn
Nhân chủ trì Hội thảo. 

Tham dự Hội thảo có đại diện Ngân
hàng thế giới, các đại diện thuộc Cục,
Vụ, Viện thuộc Bộ Tài nguyên và Môi
trường; đại diện các Bộ: Kế hoạch và
Đầu tư,  Nông nghiệp và phát triển Nông
thôn (NN&PTNT); Ban chỉ đạo Tây Nam
Bộ và một số tổ chức quốc tế khác.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn
Nhân cho biết, Việt Nam là một trong
những nước chịu nhiều tác động của
Biến đổi khí hậu, trong những năm
qua. Dưới tác động của Biến đổi khí
hậu, tần suất và cường độ thiên tai

ngày càng gia tăng, gây nhiều tổn thất
to lớn; tác động lớn đến sinh trưởng,
năng suất cây trồng, thời vụ gieo
trồng, làm tăng nguy cơ lây lan sâu
bệnh hại cây trồng. 

Trong bối cảnh đó, dự án “Chống
chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền
vùng Đồng bằng sông Cửu Long” là
một trong những dự án được thực hiện
nhằm góp phần giải quyết những thách
thức, khó khăn nêu trên. Tiểu dự án 4
“Đầu tư xây dựng Trung tâm vùng
ĐBSCL tích hợp dữ liệu tài nguyên và
môi trường của khu vực phục vụ phân
tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định
về phát triển bền vững trong điều kiện
biến đổi khí hậu” được thực hiện sẽ có
vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho
các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp,
người dân nâng cao khả năng thích
ứng chống biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sỹ Đào

Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm Phát
triển bền vững tài nguyên nước và
thích nghi biến đổi khí hậu cho rằng,
đây là một trung tâm cơ cở dữ liệu lớn
lần đầu tiên được xây dựng tại Việt
Nam, và đây sẽ là một trong những
đóng góp hết sức quan trọng để đưa
ra được những thông tin, dự báo, cảnh
báo, và giúp cho nhà nước đưa ra
được những quyết định thích hợp để
ứng phó với thiên tai. 

Mục tiêu của tiểu dự án này là đảm
bảo được hạ tầng kỹ thuật, thông tin
đồng bộ làm nền tảng cho sự kết nối,
chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu trực
tuyến; cung cấp khung pháp lý và kỹ
thuật cho việc vận hành, chia sẻ dữ liệu
giữa các tiểu dự án. Đồng thời, cung
cấp dữ liệu không gian dùng chung, và
dữ liệu chuyên ngành phục vụ chống
chịu khí hậu tổng hợp và sinh tế bền
vững Đồng bằng sông Cửu Long.�

văn và Biến đổi khí hậu sau khi chuyển
bộ phận quản lý nhà nước về khí
tượng thủy văn về Tổng cục Khí tượng
Thủy văn; Thành lập Cục Đa dạng sinh
học và Quản lý cảnh quan trên cơ sở
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học trực
thuộc Tổng cục Môi trường. Đổi tên:
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam thành
Cục Đo đạc - Bản đồ và Thông tin địa
lý Việt Nam; Đổi tên và điều chỉnh về
chức năng nhiệm vụ: Cục Công nghệ
thông tin thành Cục Công nghệ thông
tin và Dữ liệu tài nguyên và môi
trường quốc gia.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập
trung góp ý vào vấn đề cập nhật, cụ
thể hóa các quy định có liên quan tại
các văn bản, chỉ đạo mới ban hành
hoặc sửa đổi, bổ sung trong thời gian
qua có liên quan đến chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Bộ. Rà soát, sắp xếp lại cơ
cấu tổ chức bảo đảm phù hợp, hiệu
quả, bao quát được hết chức năng,

nhiệm vụ của Bộ được Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ giao.�

Nguồn: DWRM

Toàn cảnh hội thảo.
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N
gày 12/10, tại Hà Nội, Thứ
trưởng Bộ TN&MT Chu
Phạm Ngọc Hiển đã chủ trì
cuộc họp nghe báo cáo Đề

án thành lập Viện Khoa học tài nguyên
nước. Đề án do Cục Quản lý tài
nguyên nước chủ trì xây dựng . 

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng
Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng
Văn Bẩy cho biết, việc quản lý tổng hợp,
đa mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả tài
nguyên nước chưa được quan tâm, chú
trọng đúng mức. Hiện nay Bộ NN&PTNT
có một số Viện nghiên cứu thủy lợi phục
vụ cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi, Bộ
Xây dựng, Bộ Công thương có một số
Viện nghiên cứu chuyên ngành như về
cấp thoát nước đô thị hoặc hồ chứa cho
các công trình thủy điện… phục vụ cho
công tác quản lý các lĩnh vực chuyên
ngành khác nhau, và cho đến nay vẫn
chưa có một Viện khoa học nào chuyên
ngành nghiên cứu tổng hợp tài nguyên
nước. Do đó, cần thiết phải xây dựng
viện nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực tài
nguyên nước nhằm phục vụ công tác
quản lý tài nguyên nước, đảm bảo sự
khai thác, phát triển bền vững tài
nguyên nước. Về cơ cấu tổ chức của
Viện Khoa học TNN sẽ được dự kiến
như sau: Lãnh đạo Viện có Viện trưởng
và không quá 3 Phó Viện trưởng. Bộ
máy giúp việc Viện trưởng và các tổ

chức trực thuộc gồm có Văn phòng;
Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng
Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc
tế; Phòng Tài nguyên nước mặt, phòng
nước dưới đất, Phòng chất lượng nước.

Theo đó, sẽ có hai phương án thành
lập, một là Thành lập mới hoàn toàn với
nguồn lực được huy động từ các nguồn
lực có sẵn trong và ngoài Bộ dựa trên cơ
sở chuyển một số bộ phận, cán bộ
chuyên môn từ một số cơ quan, viện
nghiên cứu trong Bộ và tuyển dụng mới
hoặc tiếp nhận từ các cơ quan đơn vị
ngoài Bộ. Hai là, Thành lập Viện Khoa
học tài nguyên nước trên cơ sở phát
triển đơn vị nòng cốt là Trung tâm Chất
lượng và Bảo vệ tài nguyên nước thuộc
Trung tâm quy hoạch và Điều tra tài
nguyên nước quốc gia với nguồn nhân
lực đã có và bổ sung thêm một số bộ

phận, cán bộ chuyên môn từ một số cơ
quan, Viện nghiên cứu trong Bộ.

Ông Tống Ngọc Thanh - Tổng
Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và
Điều tra tài nguyên nước quốc gia
cũng đề nghị làm rõ các khó khăn,
thuận lợi khi thành lập mới hoàn toàn
Viện nghiên cứu khoa học tài nguyên
nước (theo phương án 1). Tuy nhiên,
nếu thành lập Viện trên nền tảng chưa
có cơ sở vật chất và nhân lực thì sẽ rất
khó khăn. Lực lượng am hiểu và có
kinh nghiệm sẽ thiếu, và thu hút lực
lượng này không đơn giản.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng
Chu Phạm Ngọc Hiển đề nghị Cục
Quản lý tài nguyên nước tiếp tục rà
soát, nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến
đóng góp trong buổi họp để tập trung
hoàn tất Đề án trong tháng 10/2016.�

Tiếp tục hoàn thiện Đề án thành lập
Viện Khoa học tài nguyên nước

N
gày 25/10, tại Hà Nội đã
diễn ra cuộc họp Hội đồng
thẩm định nhiệm vụ Quy
hoạch tài nguyên nước lưu

vực sông Hồng - Thái Bình. Thứ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chu Phạm Ngọc Hiển - Chủ tịch Hội
đồng chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe ông Nguyễn Chí
Công trình bày đề cương quy hoạch tài

nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái
Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2050, phần lớn thành viên Hội
đồng đều thống nhất với tên của đề
cương này. Tuy nhiên, các thành viên
Hội đồng cũng đóng góp các ý kiến bổ
sung về mục tiêu quy hoạch, tiêu chí
ưu tiên trong quy hoạch, phạm vi đối
tượng, nội dung quy hoạch… nhằm
hoàn thiện đề cương hơn nữa.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu
Phạm Ngọc Hiển đề nghị Trung tâm
Quy hoạch và Điều tra tài nguyên
nước quốc gia tiếp thu ý kiến của các
thành viên Hội đồng và các thành viên
Hội đồng và gửi cho bộ phận thường
trực của Cục Quản lý tài nguyên nước
để hoàn thiện đề cương.�

Nguồn: DWRM

Góp ý kiến đề cương quy hoạch tài nguyên nước
lưu vực sông Hồng - Thái Bình
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N
gày 3/11, tại Hà Nội, Thứ
trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường Chu Phạm Ngọc
Hiển đã chủ trì cuộc họp

nghe Văn phòng Thường trực Ủy ban
sông Mê Công Việt Nam báo cáo về đề
án Xây dựng các giải pháp bảo vệ lợi
ích quốc gia trong quản lý, sử dụng
bền vững nguồn nước sông Mê Công. 

Báo cáo tại cuộc họp Ông Lê Đức
Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban sông
Mê Công Việt Nam cho biết, mục tiêu
của Đề án nhằm xây dựng các giải
pháp bảo vệ lợi ích quốc gia trong
quản lý, sử dụng bền vững nguồn
nước sông Mê Công nhằm hướng đến
nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia trong
quản lý, sử dụng bền vững nguồn

nước sông Mê Công thông qua việc
xây dựng các giải pháp ứng phó toàn
diện đối với các ảnh hưởng và tác
động do các yếu tố tự nhiên và con
người gây ra trong lưu vực. 

Ông Trung cũng cho biết, Đề án
tập trung vào bốn nhiệm vụ chính; (1)
Đánh giá tác động thực tế của các
công trình thủy điện trên dòng chính
Mê Công; (2) Nghiên cứu đánh giá tác
động chi tiết của các phương án phát
triển thủy điện trên dòng chính Mê
Công; (3) Đánh giá ảnh hưởng đến an
ninh nguồn nước tại lưu vực sông Mê
Công của Việt Nam; (4) Xây dựng các
giải pháp ứng phó nhằm bảo vệ lợi ích
quốc gia trong quản lý, sử dụng bền
vững nguồn nước Mê Công.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng
Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng, trong
bốn nhiệm vụ của đề án thì nhiệm vụ
thứ 4 về việc xây dựng các giải pháp
bảo vệ lợi ích quốc gia trong quản lý,
sử dụng bền vững nguồn nước sông
Mê Công là nhiệm vụ quan trọng nhất,
vì vậy, cần phải làm rõ để thể hiện đây
là phần cốt lõi của dự án, đồng thời
tạo ra hệ thống các giải pháp đồng bộ
hơn. “Đối với nội dung đề án, phải
bám vào nhiệm vụ, mục tiêu, sản
phẩm trong từng hợp phần nhiệm vụ.
Văn phòng Thường trực Ủy ban sông
Mê Công Việt Nam phối hợp chặt chẽ
với các Bộ, ngành liên quan để xây
dựng đề án khả thi nhất” - Thứ trưởng
chỉ đạo.�

Xây dựng các giải pháp bảo vệ lợi ích quốc gia
trong quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước
sông Mê Công

N
gày 21/10, tại trụ sở Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Thứ
trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển
đã chủ trì cuộc họp nghe báo

cáo tình hình thực hiện Dự án Quản lý
tổng hợp tài nguyên nước Mê Công.

Báo cáo về tiến độ triển khai dự án,
ông  Lê Đức Trung - Chánh Văn phòng
Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Trưởng
ban quản lý Dự án cho biết, thời gian
qua Ban Quản lý Dự án đã khẩn trương
triển khai các công việc của dự án và đã
thu được những kết quả bước đầu. Cụ
thể, ở Hợp phần 1 về “Hỗ trợ thành lập
Ủy ban lưu vực sông Sê San - SrêPôk”,
sau khi được Bộ TN&MT phê duyệt, hiện
nay ban quản lý dự án đang tuyển chọn
tư vấn thực hiện Nghiên cứu về thể chế
và các hoạt động hỗ trợ thành lập Ủy
ban lưu vực sông Sê San - SrêPôk.  

Về hợp phần 2 và 3: “Xây dựng và
nâng cấp các trạm quan trắc tài nguyên

nước và khí tượng thủy văn”, đã thực
hiện khảo sát bổ sung cho các trạm
quan trắc thuộc hợp phần 2 và 3. Cục
Quản lý tài nguyên nước đã đi khảo sát
và lập Báo cáo về vị trí các trạm quan
trắc tài nguyên nước gửi các đơn vị liên
quan và các địa phương cho ý kiến. Đối
với việc mua sắm thiết bị phòng thí
nghiệm chất lượng nước, Cục Quản lý
tài nguyên nước đã xác định phòng thí
nghiệm chất lượng nước sẽ được đặt tại
Chi Cục Quản lý tài nguyên nước khu
vực phía Nam. Hiện nay, Ban Quản lý dự
án và Cục cũng đang phối hợp để lập đề
cương dự án để trình Bộ phê duyệt;…

Tại Hợp phần 4 về quản lý dự án,
Ban quản lý dự án đã trình Bộ phê
duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán
điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi,
phối hợp với Vụ Kế hoạch để trình Bộ
phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn
nhà thầu…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Chu
Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh, việc triển
khai xây dựng và thực hiện dự án “Quản
lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực
sông Mê Công” là hết sức quan trọng.
Đây là dự án quan trọng với khối lượng
công việc lớn, có tầm ảnh hưởng không
chỉ trong nước mà cả khu vực lưu vực
sông Mê Công và nước ngoài. Dự án sẽ
góp phần thực hiện thành công những
chỉ đạo chiến lược của Chính phủ trong
việc tăng cường và bảo vệ nguồn nước,
đặc biệt là các sông suối vùng biên giới
với các nước láng giềng. “Cục Quản lý
tài nguyên nước cần tập trung triển khai
nhanh đề án và lấy ý kiến các địa
phương còn lại cũng như chủ động phối
hợp với ngân hàng Thế giới trong việc
mua sắm trang thiết bị để đẩy nhanh
tiến độ hơn nữa. Các đơn vị cần rút kinh
nghiệm để đề nghị vốn cho phù hợp với
thực tế”- Thứ trưởng chỉ đạo.�

Nguồn: DWRM

Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Quản lý tổng hợp
tài nguyên nước Mê Công
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T
ham dự Hội thảo còn có Tiến sĩ  Nguyễn Thái Lai,
chuyên gia cao cấp tài nguyên nước, nguyên Thứ
trưởng Bộ TN&MT; cùng đại diện các Bộ, Ban,
ngành, địa phương, các đơn vị liên quan đến tài

nguyên nước ở Việt Nam và các đối tác quốc tế.
Ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy

hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết, sáng kiến
hợp tác VACI là một diễn đàn hợp tác quốc tế về tài nguyên
nước để các bên liên quan gặp gỡ, chia sẻ cơ hội hợp tác và
giới thiệu công nghệ mới về ngành nước. Sự kiện VACI đã được
tổ chức thường niên từ năm 2012 nhằm thúc đẩy phát triển
các công nghệ liên quan, hướng tới sự bền vững về tài nguyên
nước của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.

“Ngày nay, có hơn 40% dân số sống nhờ vào nguồn
nước từ các sông  xuyên biên giới. Vì vậy, việc quản lý hiệu
quả nguồn nước xuyên biên giới là rất cần thiết cho sự ổn
định và phát triển. Ở Việt Nam, hiện có khoảng 392 sông,
suối xuyên biên giới. Trong số đó, có các con sống lớn như
sông Mê Công, sông Hồng,… Theo đó, đã đặt ra các yêu
cầu cần phải có các chính sách, chiến lược để quản lý, phân
bổ nguồn nước hợp lý. Không chỉ có chính sách hiệu quả mà
còn ứng dụng chính sách này vào thực tế một cách hiệu
quả” - Ông Tống Ngọc Thanh cho biết. 

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT
Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng, nước là yếu tố cơ bản không
thể thiếu trong việc duy trì sự sống và mọi hoạt động của
con người trên hành tinh. Theo đánh giá của nhiều cơ quan
nghiên cứu về tài nguyên nước, hiện có khoảng 1/3 số quốc
gia trên thế giới bị thiếu nước và đến năm 2025 con số này
sẽ là 2/3 với khoảng 35% dân số thế giới sẽ bị rơi vào tình
trạng thiếu nước nghiêm trọng.  Chính vì vậy, vào năm
2015, Liên Hợp quốc đã đưa ra mục tiêu nước cho toàn cầu
là “Đảm bảo an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững”.
Theo đó, vấn đề an ninh nguồn nước đã được đề cập tại
nhiều diễn đàn, hội nghị khoa học trên thế giới. 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển cũng nhấn
mạnh, thách thức liên quan đến nguồn nước xuyên quốc
gia đã tồn tại xuyên suốt lịch sử phát triển của nhân loại.

Nhưng ngày nay các vấn đề đó đang trở nên cấp bách, gay
gắt, mang tính chiến lược và mang tầm toàn cầu hơn bao
giờ hết. Trong đó, bao gồm 04 thách thức chủ yếu như sau:
(i) Sự phụ thuộc ngày càng mạnh mẽ vào nguồn nước, các
con sông liên quốc gia; (ii) Biến đổi khí hậu đang làm cho
các nguồn nước xuyên lãnh thổ biến đổi phức tạp và rất khó
lường; (iii) Xu thế cạn kiện, suy thoái nguồn nước sạch, gồm
cả các nguồn nước xuyên biên giới trong bối cảnh quá trình
công nghiệp hóa và đô thị hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ
ở nhiều nơi trên thế giới; (iv) Sự đồng thuận, khung pháp
lý và cơ chế phối hợp thực hiện các thỏa thuận quốc tế liên
quan đến nguồn nước xuyên quốc gia còn chưa đầy đủ. Ở
một số lưu vực sông xuyên quốc gia, các hiệp định, thỏa
thuận về chia sẻ, sử dụng và bảo vệ nguồn nước còn chưa
được một số nước thành viên tham gia; hay chỉ có một số
hiệp định, thỏa thuận về một vài khía cạnh của tài nguyên
nước mà chưa đề cập đến các khía cạnh sử dụng, chia sẻ
lợi ích khác. Là quốc gia nằm ở cuối các lưu vực sông lớn,
nguồn tài nguyên nước ở Việt Nam đang đứng trước rất
nhiều thách thức. Hơn 2/3 lượng nước trên các hệ thống
sông của Việt Nam được hình thành từ ngoài lãnh thổ, phụ
thuộc vào các quốc gia láng giềng như Trung Quốc,
Myanmar, Lào, Thái Lan và Campuchia. Tăng trưởng kinh
tế, sức ép dân số và chất lượng cuộc sống liên tục gia tăng
trong những thập kỷ qua dẫn đến tình trạng ô nhiễm, suy

Hội thảo quốc tế VACI 2016 “Quản lý
nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia:
Từ chính sách đến thực tiễn” 

THANH HUY�N

Ngày 3/10, tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã phối hợp với
các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức Hội thảo và Triển lãm quốc tế lần thứ V với chủ
đề “Quản lý nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia: Từ chính sách đến thực tiễn” - VACI 2016. Thứ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển đã đến dự và chủ trì Hội thảo.
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T
rong khuôn khổ tổ chức các sự kiện Hội thảo và
Triển lãm VACI 2016, sáng ngày 3/10 tại Hà Nội,
Đoàn Thanh Niên Bộ TN&MT đã phối hợp với Cục
chính trị Quân chủng Hải quân và các đơn vị liên

quan tổ chức lễ phát động chương trình “Gom nước, vững
bước Trường Sa”.

Tại buổi Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Huy - Bí
thư đoàn Bộ TN&MT cho biết, Biển đảo quê hương ta nói
chung và Trường Sa nói riêng, là niềm tự hào với mỗi người
Việt Nam. Ai đã từng đến Trường Sa dù một lần đều đong
đầy cảm xúc, kỷ niệm và niềm tự hào, khâm phục trước ý chí
kiên cường của các chiến sỹ đang ngày đêm gìn giữ biển
đảo Việt Nam ta. Những người lính đang  ngày đêm phải
chống chọi với điều kiện thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt.
Nước ngọt  chỉ có từ đất liền vận chuyển ra hoặc từ nguồn
nước mưa nên sinh hoạt trên đảo rất khó khăn, đặc biệt là
vào mùa khô. Trung bình mỗi chiến sĩ chỉ được cấp 5 lít nước
ít ỏi để sinh hoạt, chưa bằng khoảng 1/10 lượng nước hằng
ngày chúng ta sử dụng thực tế trên đất liền. 

Để chia sẻ những khó khăn về nguồn nước của dân và
quân trên đảo và tiếp tục triển khai chương trình “Tuổi trẻ
vì biển đảo quê hương”, Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và
Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục chính trị Quân chủng
Hải quân và các đơn vị liên quan triển khai chương trình
“Gom nước, vững bước Trường Sa”. 

Chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức
cho đoàn viên thanh niên về nguồn nước, môi trường, biển
đảo quê hương; kêu gọi, vận động tuổi trẻ và và các nguồn
lực xã hội để nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng những giải
pháp hữu ích chia sẻ khó khăn về nguồn nước ăn uống sinh
hoạt cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Chương trình triển khai một số nội dung thiết thực ý
nghĩa như: sáng tác, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn
học nghệ thuật về nguồn nước, về biển, đảo quê hương;
nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng những giải pháp hữu ích bao
gồm hệ thống thu gom và tích trữ nước mưa; Hệ thống xử lý
nước mưa và lọc nước biển; Hệ thống trồng rau và cây xanh
thông minh tiết kiệm nước; …�

Phát động Chương trình 
“Gom nước, vững bước Trường Sa”

HO�T Đ�NG QU�N LÝ

thoái và cạn kiệt nguồn nước, đồng thời nảy sinh những
mâu thuẫn, tranh chấp giữa các ngành sử dụng nước.

Nhận thức rõ những thách thức về tài nguyên nước, Việt
Nam đã luôn nỗ lực trong đàm phán hợp tác quốc tế nhằm xây
dựng cơ chế hợp tác quản lý hài hoà nguồn nước giữa các
quốc gia; ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm
quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên nước.

Sáng kiến hợp tác về nước tổ chức năm nay với chủ đề
“Quản lý nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia: Từ chính sách
đến thực tiễn” nhằm nhìn nhận những thách thức mà chúng
ta đang phải đối mặt, từ đó đưa ra các sáng kiến hợp tác,
các hành động cụ thể để thúc đẩy việc phối hợp quản lý, sử
dụng bền vững và chia sẻ lợi ích, bảo vệ và phát triển bền
vững nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia.

Nhận thức được tầm quan trọng của tài nguyên nước và
giải pháp đổi mới để phát triển bền vững tài nguyên nước
xuyên biên giới, Hội thảo VACI 2016 đã  tập trung giới thiệu
và đưa ra thảo luận về các chủ đề như: An ninh nguồn nước
xuyên biên giới và biến đổi khí hậu; Quy hoạch, quan trắc
và điều tra tài nguyên nước; Quản lý nước xuyên biên giới:
Chính sách và quản lý; Mối quan hệ giữa nước, năng lượng,

thực phẩm và sức khỏe; Cung cấp và xử lý nước; Các giá trị
văn hóa, xã hội của nguồn nước. 

Bên lề Hội thảo, đã diễn ra Triển lãm ảnh với chủ đề
“Nước với Trường Sa” trưng bày, giới thiệu 100 poster tranh,
ảnh các loại; và có khoảng 20 gian hàng triển lãm giới thiệu
các mô hình, công nghệ, sáng kiến về tài nguyên nước đến
từ gần 20quốc gia thế giới. Triển lãm thu hút sự quan tâm,
tham dự của khoảng 700 đại biểu trong nước và quốc tế.�
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N
gày 26/9 tại TP. Cà Mau, Phó
Thủ tướng Vương Đình Huệ,
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần
Hồng Hà, Phó trưởng Ban

thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ
Sơn Minh Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Cà
Mau Dương Thanh Bình đã chủ trì Hội
nghị chuyên đề về thích ứng với biến
đổi khí hậu (BĐKH), quản lý tổng hợp
tài nguyên nước vùng Đồng bằng sông
Cửu Long (ĐBSCL).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ
trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho
biết, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh
BĐKH tác động rõ rệt đến đời sống,
kinh tế, chính trị, an ninh xã hội của
Việt Nam nói chung và đặc biệt là tình
trạng thiếu hụt nước ngọt, hạn hán,
xâm nhập mặn, xâm thực bờ biển diễn
ra với quy mô lớn và mức độ khốc liệt
chưa từng có ở các tỉnh Đồng bằng

sông Cửu Long nói riêng. 
Những vấn đề hiện hữu theo kịch

bản biến đổi khí hậu đang đặt ra với Cà
Mau nói riêng và khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long nói chung đang gặp
phải đó là bờ biển bị xâm thực và mặn
hóa ngày càng xâm nhập sâu... Việc
tăng cường các hoạt động khai thác tài
nguyên nước trên thượng nguồn nhất
là hoạt động khai thác thủy điện trên
dòng chính sông Mê Công đã làm ảnh
hưởng đến dòng chảy, làm chuyển nước
sang lưu vực sông khác, làm trầm trọng
thêm nguy cơ cạn kiệt nguồn nước. 

“Điều này đòi hỏi có sự cam kết
mạnh mẽ, mang tính pháp lý của các
nước trong việc sử dụng tài nguyên
nước một các bền vững nhằm giải
quyết các thách thức xuyên biên giới
đối với vùng Đồng bằng sông Cửu
Long. Ở trong nước, chúng ta cũng cần

có cơ chế phối hợp liên tỉnh, liên ngành,
liên vùng để hạn chế những bất cập
trong quản lý sử dụng tài nguyên nước”
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh. 

Tại hội nghị, một số nội dung đã
được Bộ TN&MT đề xuất các đại biểu
tập trung thảo luận bao gồm:  Phân
tích cụ thể các tác động, ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu và nuớc biển dâng
đối với khu vực; làm rõ các giải pháp
thích ứng với biến đổi khí hậu; đề xuất
các biện pháp, phương án cụ thể để
ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó
có việc triển khai hiệu quả quản lý tổng
hợp tài nguyên nước; tăng cường liên
kết cùng nhau phát triển, ứng phó biến
đổi khí hậu giữa các tỉnh trong khu vực
ĐBSCL; đồng thời, cùng trao đổi, bàn
giải pháp về định hướng các dự án,
cách thức huy động nguồn lực trong và
ngoài nước giúp ĐBSCL phát triển;…�

Hội nghị thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý
tổng hợp tài nguyên nước vùng ĐBSCL

N
gày 15/9 tại Hà Nội, Viêjn
Chiến lươjc, Chính sách tài
nguyên và môi trường (Bôj
TN&MT) đã phối hơjp với

Quỹ Hanns Seidel Foundation và Cơ
quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ
chức Hội thảo “Quản lý tài nguyên và
môi trường hướng tới phát triển bền
vững”. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trưỡng Võ Tuấn Nhân đã đến dự
và chủ trì Hội thảo. 

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Viện
trưởng Viện Chiến lược, chính sách tài
nguyên và môi trường cho biết: Về cơ
bản từ chủ trương của Đảng, luật pháp
của Nhà nước và các chính sách thực
thi như chiến lược quy hoạch, kế
hoạch thực hiện quản lý TN&MT khá
đầy đủ góp phần hạn chế phần nào
suy giảm TN&MT; thực tiễn so với
mong muốn chưa đạt được với sự vận

hành của nền kinh tế; mặc dù đã đạt
được tăng trưởng kinh tế nhưng chúng
ta phải trả giá cho TN&MT.

Theo GS.TS Mai Trọng Nhuận, Đại
học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam là một
trong những quốc gia tổn thương nặng
nhất do biến đổi khí hậu và nước biển
dâng với đủ các loại hình thiên tai và
các cực đoan khí hậu như gió lớn, mưa
lớn, bão lũ, lốc xoáy, bão sấm, ngập lụt,
hạn hán, xâm nhập mặn,….Những tác
động của biến đổi khí hậu đã gây ra
những tác động mạnh mẽ đến tài
nguyên nước như làm cho dòng chảy
của hệ thống sông suối bị thiếu hụt, suy
giảm đáng kể mực nước ngầm, nước
biển tăng cũng làm cho tăng xâm nhập
mặn ở các sông. Tuy nhiên, Việt Nam
cũng là quốc gia tiên phong trong công
tác ứng phó với biến đổi khí hậu từ việc
sớm xây dựng thể chế chính sách ứng

phó với biến đổi khí hậu, tích hợp vấn
đề ứng phó với biến đổi khí hậu vào các
thể chế chính sách phát triển, khoa học
công nghệ; xây dựng hệ thông tổ chức
ứng phó với biến đổi khí hậu từ cấp
trung ương đến địa phương. Đặc biệt
là các giải pháp ứng phó với biến đổi
khí hậu dựa vào cộng đồng, thích ứng
dựa trên kiến thức bản địa và sáng tạo
của người dân địa phương để chung
sống khôn ngoan, an toàn với lũ tại
Đồng bằng sông Cửu Long đã được các
quốc gia trên thế giới đánh giá rất cao.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã
dành thời gian trao đổi, thảo luận nhằm
xác định các cơ hội, thách thức, tầm
nhìn và giải pháp để hoàn thiện thể chế,
chính sách trong các lĩnh vực của ngành
TN&MT để hướng tới phát triển bền
vững đất nước trong thời gian tới.�

Nguồn: DWRM

Hội thảo quản lý tài nguyên và môi trường hướng
tới phát triển bền vững
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N
gày 7/11, Bộ Tài nguyên và
Môi trường cùng 63 Sở Tài
nguyên và Môi trường trên
cả nước tổ chức giao lưu

trực tuyến năm 2016 với chủ đề “Hoàn
thiện chính sách, pháp luật về tài
nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và
doanh nghiệp”. 

Phát biểu khai mạc buổi giao lưu
trực tuyến, Bộ trưởng Trần Hồng Hà
cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường
tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giữa
Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường
với nhân dân và doanh nghiệp để lắng
nghe tâm tư, ý kiến, phản hồi của
nhân dân, doanh nghiệp; giải đáp,
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện chính sách,
pháp luật về tài nguyên và môi trường
của người dân, doanh nghiệp để tiếp
tục hoàn thiện chính sách, pháp luật
về tài nguyên và môi trường nhằm đáp
ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Bộ trưởng cũng cho biết, thời gian
qua,  Bộ thường xuyên tiếp nhận và
giải quyết các vướng mắc của các tổ
chức, cá nhân thông qua các đường
dây nóng ở trung ương và địa phương.
Hầu hết các tỉnh đã rà soát công bố
công khai, thực hiện tiếp nhận, giải
quyết các thủ tục hành chính liên quan
đến người dân và doanh nghiệp theo
đúng quy định. Mặc dù vậy, một số cơ
chế, chính sách hiện vẫn còn bất cập,
chưa theo kịp thực tiễn, chưa bắt kịp
cơ chế thị trường và yêu cầu của quá
trình hội nhập dẫn đến hiệu quả giải
quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn
chưa kịp thời, nhất là trong các lĩnh
vực quản lý đất đai, môi trường, quản
lý tài nguyên nước.

“Vì vậy, đợt giao lưu trực tuyến
này, ngoài việc giải đáp, tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc của nhân
dân và doanh nghiệp, còn là dịp để Bộ

TN&MT lắng nghe ý kiến phản hồi
chính sách từ thực tiễn của người dân,
doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện
chính sách, pháp luật về các lĩnh vực
TN&MT; đồng thời, qua giao lưu trực
tuyến sẽ nhận được nhiều ý kiến của
người dân và doanh nghiệp để tăng
cường tính công khai, minh bạch, tạo
lập môi trường thuận lợi cho đầu tư và
kinh doanh, kiến tạo cho phát triển,
phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu của
người dân và doanh nghiệp” - Bộ
trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Tính đến 17h00 ngày 07/11/2016
có 667 câu hỏi được gửi đến Bộ Tài
nguyên và Môi trường và 63 Sở Tài
nguyên và Môi trường các tỉnh, thành
phố, trong đó: 264 câu hỏi gửi đến Bộ
và 403 câu hỏi gửi đến các Sở. Bộ
cùng các Sở đã trả lời được 345 câu
chiếm 62,5% tổng số câu hỏi hợp lệ,
trong đó Bộ đã trả lời và công bố trên
mạng 112 câu hỏi của nhân dân và
doanh nghiệp.Trong đó:

Lĩnh vực đất đai 347 câu, tập
trung chủ yếu vào nội dung đăng ký,
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất; dự án treo; quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư;...

Lĩnh vực khoáng sản 34 câu, tập
trung chủ yếu liên quan đến tính tiền
cấp quyền khai thác khoáng sản;
quyền lợi của người dân và địa phương
nơi có mỏ khai thác; đơn giản hóa thủ
tục hành chính đối với khoáng sản là
vật liệu xây dựng thông thường...

Lĩnh vực môi trường 83 câu, tập
trung chủ yếu vào nội dung báo cáo
đánh giá tác động môi trường, kế
hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo
vệ môi trường; khắc phục ô nhiễm và
cải thiện môi trường trong khai thác
khoáng sản; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về bảo vệ môi trường;
xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ
môi trường...

Lĩnh vực tài nguyên nước 39 câu,
tập trung chủ yếu vào nội dung cấp
phép xả nước thải vào nguồn nước;
khai thác sử dụng nước dưới đất; xử
lý vi phạm về tài nguyên nước...�

Nguồn: DWRM

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

Giao lưu trực tuyến với nhân dân
và doanh nghiệp năm 2016

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà Phát biểu khai mạc buổi giao lưu trực tuyến. 
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PV: Xin ông cho biết đôi nét về
tình hình thực hiện quy trình vận
hành liên hồ chứa trên 11 lưu vực
sông mà Bộ TN&MT xây dựng
trình Chính phủ ban hành? Thuận
lợi và khó khăn khi triển khai trên
thực tế?

Ông Hoàng Văn Bẩy: Theo quy
định của Luật Tài nguyên nước (TNN),
tất cả các hồ chứa thủy điện, thủy lợi
dù lớn hay nhỏ đều phải thực hiện vận
hành theo quy trình vận hành do cấp
có thẩm quyền ban hành để đáp ứng
các yêu cầu phòng, chống lũ, lụt, hạn
hán nhân tạo, duy trì dòng chảy tối
thiểu trên sông, bảo đảm các nhu cầu
sử dụng nước dưới hạ du. Luật cũng
quy định, đối với các hồ thủy điện,
thủy lợi lớn, quan trọng thì phải vận
hành theo quy trình liên hồ, các hồ
chứa còn lại vận hành theo quy trình
đơn hồ.

Hiện nay, ở nước ta có gần 7.000
hồ chứa lớn nhỏ các loại. Trong số đó,
chỉ có 64 hồ chứa thủy điện, thủy lợi
lớn, quan trọng trên 11 lưu vực sông
phải vận hành theo các quy trình vận
hành liên hồ đã được Thủ tướng Chính
phủ ban hành. Như vậy, hầu hết các
hồ thủy lợi, thủy điện còn lại sẽ phải
vận hành theo quy trình đơn hồ do Bộ
NN&PTNT hay Bộ Công Thương hoặc
UBND cấp tỉnh ban hành.

Đến nay, Bộ TN&MT đã trình Thủ
tướng Chính phủ ban hành 11 lưu vực

sông lớn gồm: sông Hồng, sông Mã,
sông Cả, sông Hương, sông Vu Gia -
Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Kôn -
Hà Thanh, sông Ba, sông Sê San, sông
SrêPôk và sông Đồng Nai. Theo đó có
64 hồ chứa đang thực hiện vận hành
theo các quy trình đó trong cả mùa
cạn và mùa lũ.

Vào mùa cạn năm 2015 - 2016,
trong bối cảnh ảnh hưởng của hiện
tượng Elnino, dòng chảy đến các hồ ở
mức thấp lịch sử, nhưng do có quy
trình vận hành điều tiết nước chặt chẽ
nên các hồ chứa trên 11 lưu vực sông

nêu trên cung cấp bổ sung cho hạ du
khoảng 65 tỷ m3, riêng khu vực miền
Trung và Tây Nguyên khoảng 17,4 tỷ
m3. Đây là lượng nước đặc biệt có ý
nghĩa, đã góp phần hạn chế tình trạng
hạn hạn, thiếu nước ở hạ du. Thực tế
cho thấy, trong đợt hạn hán lịch sử
vừa qua, các khu vực ở hạ du được các
hồ nêu trên điều tiết về cơ bản đã bảo
đảm duy trì nguồn nước cấp trong cả
mùa cạn, tình trạng thiếu nước gay gắt
nhất chủ yếu xảy ra ở những khu vực
khác. Còn trong mùa lũ, các hồ chứa
này sẽ không được tích đầy hồ mà

Sẽ hoàn thiện hệ thống theo dõi,
giám sát vận hành hồ chứa

MINH TRANG (th�c hi�n)

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực
sông, các chủ hồ đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phối hợp vận hành điều tiết để
giải quyết những vấn đề cấp nước, phòng chống lũ cho hạ du. Tuy vậy, thực tế việc triển khai
các quy trình này còn nhiều bất cập cần có những giải pháp tổng thể nhằm khai thác, sử
dụng nước hiệu quả. Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy đã dành thời
gian trao đổi với phóng viên báo chí về nội dung này. 

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước  Hoàng Văn Bẩy
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phải dành một lượng dung tích để cắt,
giảm lũ cho hạ du khi có lũ. Mặc dù
dung tích phòng lũ của các hồ không
lớn, không có khả năng cắt lũ như các
hồ chứa trên lưu vực sông Hồng,
nhưng có thể tham gia giảm lũ đáng
kể cho hạ du.

Từ khi Thủ tướng Chính phủ ban
hành các quy trình vận hành liên hồ
đến nay, các chủ hồ đã nâng cao ý
thức, trách nhiệm trong việc phối hợp
vận hành điều tiết để giải quyết những
vấn đề cấp nước, phòng chống lũ cho
hạ du, các trường hợp tranh chấp,
phát sinh đã giảm dần. Để phối hợp
vận hành trên từng lưu vực sông có
hiệu quả, ngoài những vấn đề về năng
lực dự báo, năng lực vận hành hồ, thì
vấn đề bảo đảm thông tin kịp thời,
thống nhất là hết sức quan trọng.
Trong khi đó, hiện nay, hầu hết trên
các lưu vực sông đều thiếu các trạm
quan trắc diễn biến lưu lượng, mực
nước trên sông, thiếu công cụ để có
thể giám sát việc vận hành xả nước
xuống hạ du của từng hồ... Đây là khó
khăn lớn nhất để nâng cao hiệu quả
phối hợp vận hành của các hồ, đồng
thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả của
các quy trình liên hồ.

PV: Theo ông, để các quy trình
vận hành liên hồ chứa sau khi
ban hành và được triển khai có
hiệu quả, cần có những yêu cầu
gì đối với địa phương và chủ các
công trình thủy điện? Trách
nhiệm cụ thể như thế nào?

Ông Hoàng Văn Bẩy: Nhận thức
được vai trò quan trọng của các địa
phương và chủ hồ trong việc đảm bảo
hiệu quả của công tác phòng, chống lũ
và cấp nước cho hạ du, trong các Quy
trình liên hồ đã gắn trách nhiệm của
các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất
là các giám đốc đơn vị quản lý, vận
hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện
và trách nhiệm của các địa phương,
các cơ quan trong việc phối hợp vận
hành, điều tiết các hồ với công tác
phòng, chống lũ và cấp nước cho hạ
du của 11 lưu vực sông nói trên để
đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh

tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ
môi trường của các địa phương trên
các lưu vực sông lớn, quan trọng của
nước ta.

Đối với các địa phương, đây là
nhiệm vụ mới và cũng rất phức tạp.
Ngoài vấn đề tăng cường trách nhiệm,
cần phải tăng cường năng lực của cơ
quan chuyên môn, nhất là Sở
NN&PTNT, Sở TN&MT để tham mưu,
xử lý những vấn đề phát sinh hàng
ngày, hàng giờ, cần thiết phải lập bộ
phận chuyên trách để tư vấn kỹ thuật
xử lý các tình huống, nhất là trong
trường hợp xuất hiện lũ. Đồng thời,
cần tập trung chỉ đạo phối hợp chặt
chẽ lịch lấy nước ở hạ du với lịch điều
tiết của các hồ ở thượng nguồn để
tránh lãng phí nguồn nước.

Đối với các chủ hồ, ngoài việc tuân
thủ nghiêm túc các quy định cụ thể
của quy trình từ việc quan trắc, dự
báo, cung cấp thông tin số liệu đến
việc vận hành điều tiết trong từng
trường hợp, tình huống cụ thể, cần tự
động hóa việc quan trắc, truyền tin,
tăng cường năng lực dự báo dòng
chảy đến hồ và năng lực xử lý các tình
huống phát sinh, nhất là trong thời
gian hạn hán hoặc mưa lũ.

PV: Thanh tra, kiểm tra việc quản
lý, vận hành các hồ chứa thủy điện
là một giải pháp để giám sát các
quy định của pháp luật có được
triển khai trên thực tế hay không?
Về vấn đề này, Cục đã có những
kế hoạch cụ thể như thế nào?

Ông Hoàng Văn Bẩy: Như đã nói
ở trên, riêng về quy trình vận hành các
hồ chứa, theo quy định của Luật TNN,
Bộ TN&MT chịu trách nhiệm thanh tra,
kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các
quy trình vận hành liên hồ chứa đối với
64 hồ chứa thủy điện lớn, quan trọng
trên 11 lưu vực sông. Còn lại khoảng
800 hồ chứa thủy điện và gần 7.000
hồ chứa.

Ngay từ cuối mùa lũ, đầu mùa cạn
vừa qua, Cục Quản lý tài nguyên nước
tổ chức nhiều đoàn công tác đi làm
việc, hướng dẫn các chủ hồ, địa
phương trong việc thực hiện Quy trình;

hướng dẫn, xử lý các trường hợp cụ
thể; lập tổ công tác để theo dõi, giám
sát việc vận hồ; thiết lập kênh thông
tin trực tiếp giữa Cục với các đơn vị
quản lý vận hành hồ để cung cấp
thông tin số liệu vận hành hằng ngày,
kịp thời xử lý các trường hợp phát
sinh... Trong quá trình theo dõi, Cục đã
phát hiện một số trường hợp vận hành
chưa đúng quy định đã có thông báo,
nhắc nhở chủ hồ, kể cả bằng văn bản.
Đồng thời, Cục cũng đã lập các đoàn
kiểm tra đột xuất, qua đó đã chấn
chỉnh, xử lý kịp thời và đã xử phạt một
số chủ hồ như: Đăk Mi4, Srêpok, An
Khê - Ka Nak. Hiện nay, Bộ đã thành
lập các Đoàn thanh tra việc tuân thủ
quy trình vận hành liên hồ chứa trên 6
Lưu vực sông lớn là: sông Hồng, sông
Mã, sông Cả, sông Hương, sông Trà
Khúc và sông Kôn - Hà Thanh và Đoàn
thanh tra đang làm việc với 22 chủ hồ
về việc thực hiện các quy định của Quy
trình liên hồ cũng như việc thực hiện
các quy định về cấp phép.

Đồng thời, Cục Quản lý tài nguyên
nước cũng đã xây dựng thử nghiệm và
đang hoàn thiện hệ thống theo dõi,
giám sát việc vận hành hồ và dữ liệu
quan trắc thủy văn trực tuyến, bước
đầu cho thấy hệ thống này khá hiệu
quả phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo,
điều hành và kiểm tra, giám sát việc
vận hành của các hồ chứa.

Trong thời gian tới, cùng với việc
tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc vận
hành của các hồ chứa theo Quy trình
liên hồ trên các lưu vực sông Đồng
Nai, sông Ba, sông Vu Gia - Thu Bồn,
sông Se San và lưu vực sông Srêpok
và kiểm tra đột xuất, Cục sẽ tập trung
theo dõi, giám sát thường xuyên việc
vận hành, việc vận hành bảo đảm duy
trì dòng chảy tối thiểu của các hồ
thông qua việc áp dụng công nghệ
giám sát vận hành tự động trực tuyến
nhằm bảo đảm việc tuân thủ Quy
trình, xử lý kịp thời các tình huống
phát sinh, đồng thời nâng cao hiệu
quả phối hợp vận hành điều tiết, cấp
nước cho hạ du.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!�
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Đ
ánh giá trữ lượng nước dưới
đất là công việc quan trọng
trong quản lý, bảo vệ, khai
thác nước dưới đất, nhằm

khai thác hiệu quả và bền vững tài
nguyên nước. Hiện nay, ở nước ta việc
đánh giá trữ lượng nước dưới đất đã
và đang được tiến hành ở nhiều dự án
thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác
nước dưới đất và ở một số dự án đánh
giá tài nguyên nước lưu vực sông,
vùng, tỉnh. Tuy nhiên, phương pháp
đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở
nước ta hiện nay còn một số hạn chế
cần được đổi mới. 

Số lượng nước dưới đất được biểu
thị qua trữ lượng của chúng. Trữ lượng
nước dưới đất bao gồm: Trữ lượng động,
trữ lượng tĩnh và trữ lượng khai thác. 

CÁC TỒN TẠI VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN
ĐỔI MỚI TRONG ĐÁNH GIÁ TRỮ
LƯỢNG ĐỘNG

Trữ lượng động của một tầng chứa
nước hay một vùng là lưu lượng thoát
của tầng chứa nước hoặc vùng. Trữ
lượng động cũng được xác định bằng
lượng cung cấp hiệu quả cho nước
dưới đất. Trong nhiều trường hợp có
thể đánh giá gần đúng trữ  lượng động
bằng lượng cung cấp của nước mưa
cho nước dưới đất (recharg).Trữ lượng
động là thông số rất quan trọng chỉ ra
mức độ phong phú và tiềm năng nước
dưới đất, là cơ sở cho việc xác định trữ
lượng có thể khai thác của vùng, hoặc
tầng chứa nước. 

Có rất nhiều phương pháp đánh
giá trữ động, song phổ biến và hiệu
quả là phương pháp thủy văn, trong
đó có phương pháp phân chia biểu đồ
thủy văn đối với miền núi, còn với
vùng đồng bằng phương pháp phổ
biến là thủy động lực và đánh giá
lượng cung cấp thấm qua tài liệu quan
trắc động thái.

Công tác đánh giá trữ lượng động

nước dưới đất ở nước ta còn ít được
quan tâm, tới nay chúng ta chưa biết
được một cách tương đối chính xác trữ
lượng động của các tầng chứa nước,
của các vùng.

Trữ lượng động biến đổi theo thời
gian phụ thuộc vào sự biến đổi của điều
kiện khí tượng, thủy văn. Trong đánh
giá trữ lượng động phải đánh giá được:
Điều kiện cung cấp và thoát của nước
dưới đất, sự biến đổi theo năm, mùa và
tháng, sự đóng góp của trữ lượng động
vào dòng chảy sông ngòi, để từ đó
quyết định lượng nước dưới đất có thể
khai thác và phương thức khai thác hợp
lý vững bền nước dưới đất.

Việc đánh giá trữ lượng nước dưới
đất nói chung và trữ lượng động cho
các vùng đồng bằng cần được tiến
hành bằng phương pháp mô hình,
trong đó mô hình  khái niệm được làm
chính xác qua việc chạy chỉnh lý trên
cơ sở tài liệu  quan trắc động thái nước
dưới đất.

CÁC TỒN TẠI VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN
ĐỔI MỚI TRONG ĐÁNH GIÁ TRỮ
LƯỢNG KHAI THÁC 

Trữ lượng khai thác bao gồm trữ
lượng khai thác khu vực và trữ  lượng
khai thác của công trình.

Đổi mới trong đánh giá trữ lượng
khai thác của vùng

Trữ lượng có thể khai thác của
vùng là lượng nước có thể khai thác từ
vùng một cách bền vững , không làm
suy thoái  cạn kiệt nguồn nước, gây
các tác động không mong muốn tới
môi trường: sụt lún mặt đất , ảnh
hưởng tới hệ sinh thái phụ thuộc vào
nước, ảnh hưởng tới sử dụng nước trên
dòng mặt, gây mực nước hạ thấp quá
mức bơm kinh tế các hộ khai thác
không thể chấp nhận, gây tranh chấp
nguồn nước.

Hiện tại ở nước ta hầu như chưa
đánh giá được trữ lượng có thể khai
thác khu vực. Một số dự án điều tra

đánh gíá tài nguyên nước dưới đất
vùng núi và trung du đã tiến hành
đánh giá trữ lượng có thể khai thác
được bằng phần trăm của trữ lượng
động được xác định tương ứng với tân
xuất 95 % lưu lượng kiệt của sông.
Như trên chúng tôi đã trình bày, trữ
lượng động xác định theo phương
pháp này chưa phù hợp.

Còn đối với vùng đồng bằng các
tầng chứa nước có diện tích phân bố
rộng và gần như liên tục trên toàn
vùng, song trong đánh giá trữ lượng
có thể khai thác cho một số tỉnh lại
sơ đồ hóa các tầng chứa nước là vô
hạn và tính toán mực nước hạ thấp
dự báo với sơ đồ khai thác chỉ bao
gồm hệ thống giếng khai thác trong
tỉnh, không tính tới sự khai thác của
các tỉnh lân cân, như vậy là không
hợp lý

Ở một số dự án đã áp dụng
phương pháp mô hình số để  đánh giá
trữ lượng nước dưới đất, song còn
nhiều hạn chế trong thiết lập mô hình
khái niệm, đặc biệt trong xác lập các
biên và điều kiện trên biên, đặc biệt
chưa phản ảnh được hiện trạng khai
thác. Ở nhiều vùng việc khai thác  đã
diển ra từ lâu và lưu lượng khai thác
ngày một tăng, song trong tính toán
bằng phương pháp giải tích cũng như
mô hình chưa xét đến một cách đầy
đủ sự  biến thiên này.

Trong đánh giá trữ lượng bằng
phương pháp cân bằng thường áp
dụng công thức:

Ở đây Qkhtt, Qd,  Qkt lần lượt là lưu
lượng khai thác, lưu lượng động và lưu
lượng kéo theo; Vt, Vdh lần lượt là trữ
lượng tĩnh trọng lực và trữ lượng tĩnh
đàn hồi .t là thời gian khai thác. Trong
nhiều dự án ở nước ta hiện nay trong
tính toán thường lấy thời gian t bằng 1
vạn ngày. 

Đổi mới phương pháp đánh giá trữ
lượng nước dưới đất ở Việt Nam



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC [21]

NGHIÊN C�U - TH�O LU�N

Việc chọn thời gian t = 1 vạn ngày
trong tính trữ lượng khu vực là không
hợp lý, chỉ đúng khi quy hoach tài
nguyên nước xác định thời gian khai
thác nước dưới đất trong vùng chỉ là
một vạn ngày, sau đó ngừng khai
thác nước dưới đất chuyển sang sử
dụng nguồn nước khác. Thực tế ở
nước ta nhiều vùng nước dưới đất là
nguồn tài nguyên được khai thác lâu
dài không chỉ cho thế hệ hiện tại mà
còn cho mai sau.

Việc khai thác hết trữ lượng đàn
hồi và một phần trữ lượng tĩnh là
không an toàn, làm cạn kiệt nguồn
nước không tính tới sụt lún, xâm nhập
mặn, ô nhiễm, đồng thời khi mực nước
hạ thấp lớn sẽ không có khả năng khai
thác khi xét tới phương diện kỹ thuật,
kinh tế.

Để đảm bảo khai thác bền vững tài
nguyên nước dưới đất, trong tính toán
bằng phương pháp cân bằng trữ lượng
động chỉ có thể được lấy bằng một
phần trữ lượng động cộng trữ lượng
cuốn theo, trong  tính toán thực tế
thường lấy bằng 0,3 tới 0,7 trữ lượng
động tùy thuộc vào điều kiện địa chất
thủy văn cũng  như nhu cầu nước dưới
đất cho duy trì dòng chảy tối thiểu của
sông ngòi và hệ sinh thái phụ thuộc
vào nước dưới đất.

Đổi mới trong đánh giá trữ lượng
khai thác của công trình

Trong nhiều  năm qua ở nước ta
nhiều dự án thăm dò đánh giá trữ
lượng khai thác phục vụ thiết kế, xây
dựng các công trình khai thác nước
dưới đất đã được tiến hành. Trong tính
toán thường áp dụng công thức cộng
dòng đối với tầng chứa nước có áp
phân bố vô hạn, cách ly với các tầng
chứa nước trên và dưới và áp dụng
công thức.

Ở đây Qo  là lưu lượng tại giếng
tính toán, Qi là lưu lượng giếng thứ I,
r0 và ri lần lượt là bán kính giếng tính
toán và khoảng cách từ giếng tính
toán tới giếng can nhiễu I, t là  thời
gian  tính toán.

Tính toán trên chỉ phù hợp cho
trường hợp tầng chứa nước có áp
phân bố vô hạn, không có thấm
xuyên, trên vùng  bố trí công trình khai
thác nước tính toán không bị hoặc
chưa bị hưởng của công trình khai thác
khác. Trong trường hợp khu vực bố trí
công trình khai thác nước tính toán
mực nước dưới đất đã bị hạ thấp do
các công trình khai thác đang hoạt
động gây ra tính toán phải áp dụng
công thức cho vùng đang có công
trình khai thác hoạt động.

Trong phương pháp này mực nước
hạ thấp tại thời điểm dự báo t, tính từ
thời điểm đưa công trình mới vào hoạt
động bằng mực nước hạ thấp tại thời
điểm đưa công trình mới vào hoạt
động (t = 0) cộng với mực nước hạ
thấp bổ sung do các giếng đang khai
thác tiếp tục khai thác và các giếng
mới gây ra. Chiều  sâu  mưc nước
động  tại thời điểm dự báo t , tính từ
thời điểm đưa công trình mới vào hoạt
động bằng chiều sâu mực nước động
tại thời điểm đưa công trình mới vào
hoạt động (t = 0) cộng với mực nước
hạ thấp bổ sung do các giếng đang
khai thac tiếp tục khai thác và các
giếng mới gây ra:

Mực nước hạ thấp bổ sung tại
giếng ở thời điểm tính toán dự báo
được xác định theo công thức.

Ở đây Sbs là tổng mực nước hạ
thấp bổ sung tại giếng tính toán, Sbso là
mực nước hạ thấp bổ sung do chính
giếng tính toán tiếp tục khai thác gây ra,
Sbsi là mực nước hạ thấp bổ sung tại
các giếng can nhiễu cho giếng tính toán
khi các giếng này tiếp tục hoạt động.

Đối với các giếng đang hoạt động
mực nước hạ thấp bổ sung được xác
định theo công thức: 

Ở đây Qo  là lưu lượng tại giếng tính
toán, td là thời gian tính toán dự báo
tính từ thời điểm hiện nay; tko là thời
gian đã khai thác tại giếng tính toán.

Mực nước hạ thấp bổ sung do
giếng can nhiễu bất kỳ nào đó gây ra
được xác định theo công thức.

Ở đây Qi là lưu lượng của giếng
can nhiễu bất kỳ thứ i; td là thời gian
tính toán dự báo, tki là thời gian đã
khai thác tại giếng can nhiễu thứ i,
(tính từ thời điểm bắt đầu khai thác tới
thời điểm hiện tại).

Đối với các giếng mới chưa khai
thác mực nước hạ thấp bổ sung  do
bản thân giếng tính toán gây ra chính
bằng mực nước hạ thấp do chính
giếng gây ra và được xác định theo
công thức:

Mực nước hạ thấp do giếng tính
toán gây ra cho các giếng can nhiễu
khác được xác định theo công thức: 

Tính toán theo phương pháp này
chính là áp dụng  phương pháp thủy
lực kết hợp thủy động lực, trong đó
mực nước hạ thấp bổ sung được xác
định bằng tính toán theo phương pháp
thủy động lực, còn mực nước hạ thấp
hay chiều sâu mực nước động tại thời
điểm đưa công trình khai thác mới vào
hoạt động được xác định bằng đo thực
tế. Kết quả tính toán sẽ gần với thực
tế. Để áp dụng công thức này phải biết
được thời gian  biến đổi lưu lượng của
các công trình đang khai thác.

Từ phân tích ở trên cho thấy, các
phương pháp đánh giá trữ lượng
nước dưới đất đã được áp dụng và
đang áp dụng ở nhiều dự án đánh giá
tài nguyên nước ở nước ta hiện nay
còn có hạn chế, không phù hợp với
quan điểm khai thác hợp lý, vững bền
tài nguyên nước. Việc đổi mới hoàn
thiện phương pháp đánh giá trữ
lượng nước dưới đất cho phù hợp với
điều kiện thực tế ở nước ta hiện nay
là cần thiết.�
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Thưa ông, tài nguyên nước
ĐBSCL được đánh giá là phong
phú về số lượng cũng như chất
lượng. Tuy nhiên, việc tăng
cường các hoạt động khai thác tài
nguyên nước trên thượng nguồn
nhất là hoạt động khai thác thủy
điện trên dòng chính sông Mê
Công hiện đã làm ảnh hưởng đến
dòng chảy, làm chuyển nước
sang lưu vực sông khác, làm trầm
trọng thêm nguy cơ cạn kiệt
nguồn nước. Ông có thể cho biết
những vấn đề mà tài nguyên
nước khu vực ĐBSCL đang phải
đối mặt hiện nay?

Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy:
Như chúng ta đã biết, tài nguyên nước
khu vực ĐBSCL chủ yếu từ nước ngoài
chảy vào trong khi các quốc gia
thượng nguồn đang tăng cường khai
thác, sử dụng nước.

Trên dòng chính thuộc lãnh thổ
Trung Quốc, 06 thủy điện đã xây dựng
và đang vận hành ở thượng nguồn
sông Mê Công gồm: Công Quả Kiều,
Tiểu Loan, Mãn Loan, Đại Triệu Sơn, Nộ
Trác Độ, Cảnh Hồng đã tác động mạnh
mẽ đến chế dòng chảy cả mùa lũ và
mùa cạn, làm suy giảm hàm lượng phù
sa. Chỉ riêng 02 hồ lớn là Tiểu Loan và
Nộ Trác Độ đã có có dung tích điều tiết
trên 22 tỷ m3. Trên dòng nhánh các hồ
chứa thủy điện có tổng dung tích điều
tiết đến khoảng 20 tỷ m3.

Các nghiên cứu khoa học mới đây
chỉ ra, nguồn nước ĐBSCL đang đứng

trước nguy cơ bị suy giảm nghiêm
trọng. Mùa lũ năm 2015 nhỏ lịch sử
cộng với các hồ chứa của Trung Quốc
ở Vân Nam tích nước trong mùa lũ và
tác động của hiện tượng El Ninô, dòng
chảy sông Mê Công đã giảm mức lịch
sử. Cụ thể, theo số liệu dòng chảy tại
Kra-Chê trên sông Mê Công từ tháng 6
năm 2015 đến tháng 3 năm 2016 cho
thấy, dòng chảy trong mùa lũ năm
2015 nhỏ hơn TBNN, có thời gian còn
nhỏ hơn cả mức lịch sử. Còn theo số
liệu quan trắc tại Tân Châu, Châu Đốc
thì mực nước các năm gần đây nhỏ
hơn so với TBNN, mực nước tại Tân
Châu và Châu Đốc trong mùa khô 2016
cũng bị sụt giảm nghiêm trọng, thấp
hơn mực nước nhỏ nhất trong chuỗi
quan trắc được đến nay từ 0,2-0,4m.
Dòng chảy sông Mê Công vào ĐBSCL

tại Tân Châu và Châu Đốc trong mùa
khô 2016 đạt mức nhỏ nhất, nhiều thời
gian dòng chảy ở mức nhỏ nhất lịch sử.
Số liệu quan trắc cho thấy tổng lượng
dòng chảy tại Tân Châu và Châu Đốc
tháng 12/2015 giảm 50%, tháng
1/2016 giảm 45%, tháng 2/2016 giảm
32%, tháng 3 (tính đến ngày
28/3/2016) giảm 24% so với TBNN.

Cùng với hạn hán, thiếu nước,
ĐBSCL đang phải đối mặt với tình
trạng xâm nhập mặn. Số liệu quan trắc
mùa khô 2015-2016 cho thấy, độ mặn
lớn nhất trên các sông đều cao hơn so
với TBNN và vượt quá độ mặn lớn nhất
cùng kỳ đã từng quan trắc được trong
lịch sử. Ranh giới độ mặn 4g/l đã lấn
sâu tới 90-95km trên sông Vàm Cỏ, 45
- 65km trên sông Tiền, 55-60km trên
sông Hậu và 60-65km ở khu vực ven

Quản lý nước thích ứng với biến
đổi khí hậu, cần tổng thể các giải
pháp trong nước và quốc tế

XUÂN PH
�NG (th�c hi�n)

Là vùng đất trù phú mang lại sinh kế bao đời cho người dân nhưng ĐBSCL đang bị đe dọa nghiêm
trọng nhất của biến đổi khí hậu. Đặc biệt, nguồn tài nguyên nước đang đứng trước nguy cơ cạn
kiệt và suy thoái nghiêm trọng về chất lượng. Nhân Hội nghị thích ứng với BĐKH, quản lý tổng hợp
tài nguyên nước vùng ĐBSCL diễn ra mới đây tại Cà Mau, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước
Hoàng Văn Bẩy đã  có buổi trao đổi với phóng viên báo chí xung quanh vấn đề này. 
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biển Tây (Sông Cái Lớn). 
Nước dưới đất cũng bị xâm nhập

mặn, đan xen rất phức tạp cả về diện
tích và chiều sâu. Một số tầng chứa
nước cũng có nguy cơ thu hẹp phạm vi
của các khối nước ngọt. Mực nước
dưới đất ở hầu hết các tầng chứa nước
vẫn đang tiếp tục suy giảm, chưa có
dấu hiệu ổn định, phục hồi.

Trước thực trạng trên, với tư cách
là nhà quản lý về tài nguyên
nước, theo ông cần có những giải
pháp quản lý tài nguyên nước
như thế nào để thích ứng với
biến đổi khí hậu?

Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy:
Giải quyết vấn về tài nguyên nước,

bảo đảm khai thác, sử dụng bền vững
đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế,
xã hội, bảo vệ môi trường, đặc biệt là
tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở
ĐBSCL không thể chỉ bao gồm các giải
pháp có tính nội bộ trong nước mà vấn
đề cơ bản, cốt lõi là phải giải quyết trên
phạm vi toàn lưu vực, bao gồm cả 6
quốc gia có chung dòng sông Mê Công.

Về phía quốc tế: 
Cần tiếp tục kiên trì hợp tác, đấu

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

Tích cực, chủ động hợp tác trong
khuôn khổ Ủy hội sông Mê Công quốc
tế để giải quyết hài hòa các vấn đề về
xây dựng, vận hành công trình thủy
điện trên dòng chính. 

Cần huy động mọi nguồn lực của
Quốc gia, cả hệ thống chính trị, xã hội
tập trung đàm phán, thuyết phục, đấu
tranh để các quốc gia có các hồ chứa
thủy điện lớn, kể cả ở dòng chính và
dòng nhánh, cùng hợp tác vận hành
phát điện, xả nước xuống hạ du, bảo
đảm duy trì dòng chảy tối thiểu trên
sông ở mức phù hợp, ít nhất cũng

bằng mức trung bình như chúng ta đã
và đang làm như vậy khi vận hành các
hồ trên lưu vực sông Sê San, Srêpốk
để bảo đảm nguồn nước cho
Campuchia. 

Về phía trong nước: 
Cần tăng cường năng lực dự báo,

cảnh báo 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; tập
trung điều tra, tìm kiếm nguồn nước
dưới đất, nhất là các tầng chứa nước
nằm sâu để phục vụ cấp nước sinh
hoạt ở các vùng thường xuyên bị xâm
nhập mặn, kết hợp xây dựng các công
trình khai thác nước ngầm để cấp
nước sinh hoạt và các nhu cầu thiết
yếu để sẵn sàng ứng phó với xâm
nhập mặn khi cần thiết.

Xây dựng và vận hành mạng quan
trắc, giám sát tài nguyên nước; hệ
thống chia 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.

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn
người dân thực hiện các biện pháp sử
dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, nhất là
trong tưới tiêu, chống lãng phí nguồn
nước. Tăng cường giám sát, dự báo
nguồn nước, xâm nhập mặn để thông
tin kịp thời cho các cơ quan, địa
phương và nhân dân biết, chủ động
triển khai các biện pháp ứng phó phù
hợp với từng giai đoạn.

Thành lập Ủy ban lưu vực sông
Cửu Long để tăng cường công tác điều
phối, giám sát hoạt động khai thác, sử
dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng,
chống tác hại do nước gây ra trên toàn
vùng nhằm giải quyết hài hòa, có hiệu
quả, bền vững các vấn đề về tài
nguyên nước giữa các bên liên quan,

giữa thượng lưu, hạ lưu và giữa khai
thác với bảo vệ; đồng thời củng cố và
tăng cường năng lực quản lý TNN ở các
cấp, nhất là cấp Sở và Phòng TN&MT
cấp huyện trên toàn đồng bằng. 

Đề xuất các giải pháp cụ thể dựa
trên cơ sở các khuyến nghị của Kế
hoạch đồng bằng sông Cửu Long đối
với các tiểu vùng. Đối với khu vực
vùng thượng lưu và trung tâm đồng
bằng, cần có các giải pháp kiểm soát
lũ theo mùa và đảm bảo cung cấp
nước ngọt vùng trung tâm đồng bằng;
dự trữ quy hoạch không gian cho các
kênh thoát lũ; dự trữ quy hoạch không
gian cho các kênh phân lưu và kiểm
soát dòng chảy nước ngọt và nước
mặn tại các cửa sông vào mùa khô.

Đối với vùng ngoài và ven biển của
đồng bằng, cần có các giải pháp thích
ứng với xâm nhập mặn và nước biển
dâng thông qua việc kiểm soát triều và
xâm nhập mặn, gồm: Quản lý vùng
ven biển tổng hợp và quản lý nước
ngọt vùng ven biển.

Cần chủ động rà soát, điều chỉnh
bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành,
lĩnh vực, đặc biệt là quy hoạch thủy lợi,
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên
cơ sở khả năng thực tế của nguồn
nước và những dự báo về biến động
nguồn nước, xâm nhập mặn do tác
động của biến đổi khí hậu, nước biển
dâng theo các Kịch bản đã được công
bố, nhất là kinh nghiệm, khuyến cáo
của phía Hà Lan trong Kế hoạch Đồng
bằng sông Cửu Long, lấy thích ứng
làm trọng tâm và phải bảo đảm nhất
quán với các định hướng chiến lược
cho từng vùng nêu trên.

Đồng thời, việc đầu tư xây dựng
kết cấu hạ tầng cần phải được đặt
trong mối quan hệ tổng thể chung toàn
vùng và bảo đảm tính thích ứng với
điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển
dâng; có sự phân kỳ, xác định mức độ
ưu tiên dựa trên nhu cầu thực tiễn,
nguồn lực trong từng giai đoạn để lựa
chọn phương án phù hợp nhất cho
từng địa bàn và phải đặt trong mục
tiêu chiến lược chung của toàn đồng
bằng và từng vùng cụ thể nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn ông!�
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THANH TÂM

Đ
ược tổ chức tại Hà Nội,
sáng 25/10, Phó Thủ tướng
Chính phủ Trịnh Đình Dũng
- Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc

gia về biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Bộ
TN&MT Trần Hồng Hà và bà Pra-tip-ha
Mê-ta, điều phối viên thường trú Liên
Hợp Quốc tại Việt Nam chủ trì.

Đây là diễn đàn rất quan trọng để
Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu
(BĐKH) Việt Nam và các đối tác phát
triển cùng trao đổi kinh nghiệm, chia
sẻ thông tin, cập nhật những kết quả
nghiên cứu khoa học về BĐKH và tác
động của BĐKH tới Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh
Đình Dũng cho biết, biến đổi khí hậu
(BĐKH) đã và đang trở thành vấn đề
khẩn thiết của toàn thể nhân loại. Việc
thông qua Thỏa thuận Paris đã mở ra
một kỷ nguyên phát triển mới trên
toàn cầu, kỷ nguyên hợp tác để thích
ứng với BĐKH và phát triển bền vững
theo hướng ít phát thải các bon, thân
thiện với môi trường.

Là một trong những quốc gia chịu
nhiều tác động của BĐKH, được sự hỗ
trợ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam

đã và đang thực hiện nhiều giải pháp
để ứng phó thông qua xây dựng và
thực hiện Chiến lược quốc gia về
BĐKH, Chiến lược Tăng trưởng xanh
(TTX), Chiến lược Phòng chống thiên
tai, Chiến lược phát triển năng lượng
tái tạo với nhiều chương trình, dự án
được triển khai rộng rãi trên phạm vi
cả nước để thích ứng với BĐKH và
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Việt
Nam cũng đã đưa ra cam kết mạnh
mẽ để cùng cộng đồng quốc tế ứng
phó hiệu quả với BĐKH. 

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, việc
thực hiện Thỏa thuận Paris tại Việt
Nam đòi hỏi công tác ứng phó với
BĐKH chuyển sang một giai đoạn mới:
Bên cạnh việc ứng phó để tồn tại, phát
triển còn là để thực hiện các đóng góp
mang tính ràng buộc pháp lý cùng
cộng đồng quốc tế ứng phó với BĐKH
toàn cầu. Ủy ban quốc gia về BĐKH có
trách nhiệm chỉ đạo, điều phối, theo
dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch
này với sự trợ giúp của cộng đồng
quốc tế.

Diễn đàn đối thoại chính sách cấp
cao giữa Ủy ban Quốc gia về biến
đổi khí hậu và các đối tác phát triển

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Diễn đàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Phát biểu khai mạc
Diễn đàn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn.

KHOA H	C CÔNG NGH
 - H�P TÁC QU�C T
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Các vấn đề chính được tập trung,
thảo luận như:

Cập nhật các kết quả nghiên cứu
khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu
và những tác động của biến đổi khí
hậu tới Việt Nam;

Chương trình hành động và những
nỗ lực của Việt Nam trong chuẩn bị
triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris
tại Việt Nam, thực hiện các cam kết đã
nêu trong Đóng góp dự kiến do quốc
gia tự quyết định (INDC) của Việt Nam
và cùng cộng đồng thế giới ứng phó
với biến đổi khí hậu toàn cầu;

Những vấn đề trọng tâm cần chú
trọng trong triển khai thực hiện các
chiến lược quốc gia, chương trình hành
động về biến đổi khí hậu, tăng trưởng
xanh, phòng chống thiên tai, phát triển
năng lượng tái tạo..., bảo đảm thực sự
phát huy hiệu quả hướng đến phát
triển bền vững của nền kinh tế Việt
Nam trong thời gian tới;

Xác định các vấn đề còn thiếu hụt
trong các cơ chế, chính sách, chương
trình hành động của Việt Nam và khả

năng hỗ trợ của các đối tác quốc tế để
Việt Nam ứng phó có hiệu quả với tác
động của biến đổi khí hậu, thực hiện
Thỏa thuận Paris và các cam kết khác
tại COP21.

Tại Diễn đàn, ông Hoesung Lee,
Chủ tịch IPCC  cho rằng, Việt Nam là
quốc gia đang phát triển phải gánh
chịu nhiều tác động của biến đổi khí
hậu. Chúng ta cần nhìn nhận Việt Nam
đang phải đối mặt với BĐKH như thế
nào và cộng đồng các nhà khoa học
Việt Nam đóng góp gì cho BĐKH. Ông
mong muốn  trong thời gian tới các
chính sách phát triển của Việt Nam
gắn chặt chẽ với chính sách phát triển
năng lượng để đạt được mức nhiệt độ
toàn cầu tăng không quá 2 độ C và
mực nước biển dâng không quá 1m
cũng như sự tham gia rộng rãi hơn
nữa của Việt Nam đối với IPCC.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Yasuo
Fujita – Đại diện cơ quan hợp tác Quốc
tế Nhật Bản JICA đã nhấn mạnh sự
hợp tác chặt chẽ của các đối tác, và
mối liên kết giữa chính sách với hoạt

động thực tế tại Việt Nam. Về mặt
chính sách, chương trình hỗ trợ ứng
phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) đã
được công nhận là một trong các nền
tảng cho sự phối hợp phát triển và đối
thoại từ năm 2009 cho đến nay.

Tại diễn đàn, Chương trình Hỗ trợ
và ứng phó với BĐKH (SP-RCC) giai
đoạn 2016 - 2020 của Việt Nam cũng
đã nhận được sự đồng thuận cao của
các chuyên gia, đây là chương trình
được xây dựng trên cơ sở kế thừa các
thành tựu đạt được của Chương trình
giai đoạn 2009 - 2015 đồng thời gắn
chặt với các ưu tiên của Việt Nam và
các yêu cầu do Thỏa thuận Paris quy
định. Thông qua Chương trình SP-
RCC, các đối tác phát triển sẽ tiếp tục
hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách,
tăng cường năng lực, thực hiện các dự
án ứng phó với BĐKH. Giai đoạn 2016
- 2020 SP-RCC tập trung vào thực hiện
Thỏa thuận Paris tại Việt Nam với
nguồn vốn huy dộng được thông qua
chương trình dự kiến cho năm 2016,
2017 và 2018 là gần 500 triệu USD.�

Toàn cảnh Diễn đàn.
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KIM OANH (d�ch)

Ủ
y Ban Kinh tế Châu Âu của
Liên Hợp Quốc (UCECE) đưa
ra hướng dẫn cách xác định
và đánh giá lợi ích của việc

hợp tác nguồn nước xuyên biên giới.
Những hướng dẫn này đã được phổ
biến, thưc hiện và đánh giá cho các dự
án hợp tác về nguồn nước xuyên biên
giới tại Bắc Mỹ, Bắc Phi và một số vùng
khác trên thế giới trong những năm
gần đây. Đây là một trong những
hướng dẫn hữu ích có thể áp dụng cho
các sông xuyên biên giới hiện nay ở
khu vực có liên quan đến Việt Nam
như sông Mê Kông và sông Hồng. 

Theo UCECE, điều quan trọng
trong quá trình xác định lợi ích của

việc hợp tác nguồn nước xuyên biên
giới là đảm bảo rằng phạm vi đánh giá
là đủ rộng để có thể để xác định một
loạt các lợi ích. Những lợi ích của sự
hợp tác xuyên biên giới về tài nguyên
nước sẽ thay đổi theo lưu vực, theo
đặc điểm kinh tế, xã hội, môi trường
và địa chính trị của các quốc gia nằm
trong lưu vực. 

Thêm vào đó cũng cần xác định lợi
ích thay đổi theo giai đoạn hợp tác.
Những lợi ích được xác định sau đó
phải trải qua một cuộc "sàng lọc" để
chọn để đánh giá những lợi ích có liên
quan và quan trọng nhất, có tính đến
mức độ tiềm năng của các lợi ích và
các quốc gia liên quan và tiêu chí chính
sách có liên quan khác.

Các giai đoạn hợp tác và xác định
lợi ích theo từng giai đoạn được thể

hiện trong bảng 1.

ĐÁNH GIÁ NHỮNG LỢI ÍCH CỦA
SỰ HỢP TÁC XUYÊN BIÊN GIỚI
NƯỚC

Tính chất và mức độ chi tiết của
các giai đoạn đánh giá sẽ thay đổi tùy
thuộc từng vấn đề, giai đoạn hợp tác
và ý chí chính trị của các bên liên
quan. Việc đánh giá lợi ích có thể có
ích trong việc lựa chọn thông tin mới,
đánh giá các lựa chọn trong quá khứ
và thông báo quyết định mới. 

Thực chất, mục đích của giai đoạn
đánh giá là góp phần thúc đẩy quá
trình hợp tác nước xuyên biên giới, và
điều này cần hướng dẫn cụ thể và có
định hướng theo các tham vọng của
các lợi ích cá nhân và lựa chọn các
phương pháp đánh giá. 

Unece hướng dẫn xác định và
đánh giá lợi ích của việc hợp tác
nguồn nước xuyên biên giới

Nguồn gốc của
các lợi ích

Lợi ích cho các hoạt động
kinh tế Lợi ích xã hội và môi trường

Cải thiện quản lý tài
nguyên nước

- Mở rộng và tăng năng suất
nhiều lĩnh vực kinh tế (nuôi trồng
thủy sản, nông nghiệp,  tưới tiêu,
du lịch dựa vào thiên nhiên,..).
- Giảm chi phí thực hiện các hoạt
động sản xuất.
- Giảm các mối nguy hiểm liên
quan đến nước (lũ lụt, hạn hán). 
- Tăng giá trị của tài sản.

- Chất lượng nước được cải thiện và giảm rủi ro thiên tai
liên quan đến nước. 
- Mang lại cơ hội việc làm và giảm nghèo khi người dân được
tiếp cận với các dịch vụ (điện, cấp thoát nước).
- Cải thiện sự hài lòng của xã hội, phát triển các hoạt động
giải trí, văn hóa. 
- Tăng tính toàn vẹn sinh thái và giảm suy thoái môi trường
sống. 
- Tăng cường kiến thức khoa học về hiện trạng môi trường
nước.

Lợi ích hợp tác kinh tế khu vực Lợi ích hòa bình và an ninh

Giai đoạn Tăng
cường, củng cố
niềm tin giữa các
bên

- Phát triển thị trường hàng hóa,
dịch vụ và việc làm
- Tăng phát triển đầu tư xuyên
biên giới, mạng lưới cơ sở hạ tầng
xuyên quốc gia 

- Tăng cường luật pháp quốc tế
- Tăng tính ổn định chính trị và củng cố quan hệ ngoại giao
- Cơ hội mới từ việc củng cố niềm tin (tham gia các sáng
kiến và đầu tư)
- Giảm rủi ro và chi phí tránh được xung đột và tiết kiệm từ
việc giảm chi tiêu vào quân sự
- Sáng kiến thành lập tổ chức chia sẻ trong lưu vực 

Bảng 1
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KHOA H	C CÔNG NGH
 - H�P TÁC QU�C T

HI NAM (d�ch) 

C
ác nhà khoa học Đại học Washington cho rằng
những hồ chứa trên thế giới hiện nay cũng là một
nguồn phát thải khí nhà kính với lượng sản xuất
khoảng 1 gigaton carbon dioxide mỗi năm, tương

đương 1,3 phần trăm của tất cả các khí nhà kính do các
hoạt động của con người sinh ra. 

Trên tạp chí Khoa học sinh học - Bioscience, các nhà
nghiên cứu cho biết các hồ chứa là một nguồn phát sinh ra
khí mê tan, một loại khí nhà kính có tác động mạnh hơn rất
nhiều khí carbon dioxit khi phát thải ra khí quyển (khoảng
34%). Khí mê tan từ các hồ chứa phát thải ra giống như khi
đốt rơm rạ và các loại sinh khối khác, cả hai loại khí này
đều được xem xét tính toán trong IPCC - Ủy ban Liên Chính
phủ về biến đổi khí hậu về dự toán phát thải khí ra khí
quyển trái đất. 

Ông John Harrison, giáo sư WSU Môi trường thuộc
trường Đại học Vancouver đã tham gia một cuộc họp tại
Minsk, Belarus để thảo luận về lượng phát thải khí nhà chính
trong bản kế hoạch của IPCC cho năm 2019 về kiểm kê khí
nhà kính phát thải của các Chính phủ. 

Ước tính lượng khí Metan tác động khoảng 80% đến sự
nóng lên của toàn cầu “Chúng tôi đã nhận thức được tầm
quan trọng của khí mê tan đối với khí quyển nhưng sau khi
nghiên cứu thì rất ngạc nhiên về tầm quan trọng thực sự của
nó. Khí mê tan gây ra tác động 80% sự nóng lên toàn cầu
trong tất cả các khí phát sinh ra từ hồ chứa. Do vậy việc tính
toán  và kiểm soát khí mê tan từ các hồ chứa bắt đầu trở nên
quan trọng hơn” – Giáo sư John Harrison cho biết.  

Các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận rằng hồ chứa cung

cấp các dịch vụ quan trọng như điện, kiểm soát lũ và dẫn
nước. Tuy nhiên, các hồ chứa cũng đã làm thay đổi các động
thái của các hệ sinh thái sông, ảnh hưởng đến các loài cá
và các dạng sống khác. Chỉ có thời gian gần đây các nhà
nghiên cứu bắt đầu nhìn vào tác động của hồ chứa và các
loại khí nhà kính. 

Nghiên cứu này chính thức công bố về tầm quan trọng
khí mê tan phát thải từ các hồ chứa, đồng thời xác định
lượng phát thải của khí mê tan đối với tổng lượng khí nhà
kính. Nghiên cứu này cũng xem xét lại các tài liệu kiểm tra
và cách kiểm soát khí mê tan và các loại khí nhà kính khác
như carbon đioxit và oxit nito

Công trình này được xác nhận là một nghiên cứu lớn
nhất và đầy đủ nhất từ trước đến nay về khí mê tan tạo ra
từ các hồ chứa nhân tạo và tự nhiên đồng thời có những
nghiên cứu khác về khí nhà kính khác cũng sản sinh ra từ
cac hồ chứa như khí nito và cacbon dioxit.�

Nguồn: Đại học Washington

Vai trò của các hồ chứa nước đối với quá trình
ấm lên toàn cầu

TRUYỀN THÔNG NHỮNG LỢI ÍCH
CỦA SỰ HỢP TÁC XUYÊN BIÊN GIỚI

Truyền thông là chìa khóa để tích
hợp các kết quả của việc đánh giá quá
trình hợp tác chính sách về tài nguyên
nước xuyên biên giới. 

Khi tiến hành thực hiện đánh giá
lợi ích, điều quan trọng là phải xem xét
làm thế nào để các kết quả này sẽ
được công bố cho nội bộ và cộng đồng
xã hội. Việc lên kế hoạch kém hay
truyền thông không tốt có thể gây ra
hiệu ứng phản tác dụng hoặc làm
hỏng tiến trình hợp tác. 

Truyền thông những lợi ích của việc

hợp tác xuyên biên giới về tài nguyên
nước cho công chúng nên được thiết kế
riêng cho các bên thứ 3 như các tổ
chức phi chính phủ về môi trường
(NGO), cộng đồng ven sông, bên cạnh
đó các thông tin và thông điệp cần phải
được thiết lập phù hợp cho mỗi nhóm
đối tượng khác nhau. Các kênh truyền
thông cũng cần phải được xem xét kĩ
lưỡng để lựa chọn cách tốt nhất để tiếp
cận với cộng đồng cũng như các nhóm
đối tượng khác nhau. 

Tùy thuộc vào giai đoạn của quá
trình chính sách hợp tác nước xuyên
biên giới, các thông điệp sẽ liên tục

thay đổi và tiến bộ theo quá trình hợp
tác hoặc cũng có thể nhìn về quá khứ
hay xây dựng trên các kết quả đã đạt
được. Những nỗ lực truyền thông cần
tập trung vào việc chuyển từ nhận
thức ban đầu đến những hoạt động sự
kiện thực tế. Sự thành công của chiến
lược truyền thông sẽ phải bao gồm các
lợi ích liên quan của sự hợp tác xuyên
biên giới với các ưu tiên quốc gia và
các chương trình, các gói lợi ích và có
lưu ý đến thời điểm gây chú ý, tạo hiệu
ứng truyền thông (ví dụ  như các cuộc
bầu cử).�

Nguồn: United Nation



T
hủ tướng Chính phủ vừa ban
hành Kế hoạch thực hiện
Thỏa thuận Paris về biến đổi
khí hậu với 5 nhóm nhiệm vụ:

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thích
ứng với biến đổi khí hậu; chuẩn bị
nguồn lực; thiết lập hệ thống công
khai, minh bạch;  và xây dựng và hoàn
thiện chính sách, thể chế.

Với nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát
thải khí nhà kính, Bộ Tài nguyên và
Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
các Bộ: Công thương, Giao thông, Xây
dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn và các đơn vị có liên quan thực
hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ cho
năm cơ sở 2014, 2016, 2018 và đánh
giá nỗ lực của Việt Nam trong giảm
nhẹ phát thải khí nhà kính để cập nhật

Đóng góp do quốc gia tự quyết định
(NDC) và tham gia đánh giá nỗ lực
toàn cầu vào năm 2018.

Năm 2025 và 2030 hoàn thành
thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà
kính ngành giao thông vận tải, xây
dựng, nông nghiệp và phát triển nông
thôn nhằm thực hiện NDC phù hợp với
điều kiện quốc gia trên cơ sở đánh giá
nỗ lực toàn cầu định kỳ.

Các Bộ, ngành, địa phương, doanh
nghiệp chủ trì thực hiện các hoạt động
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính khác
phù hợp với điều kiện quốc gia. Nhiệm
vụ này phải hoàn thành vào năm 2030.

Còn với nhóm nhiệm vụ thích ứng
với biến đổi khí hậu, các Bộ: Tài nguyên
và Môi trường, Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư,

Tài chính, Xây dựng, địa phương chủ trì
xây dựng kế hoạch thích ứng quốc gia
(NAP) hoàn thành vào năm 2019.

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Y tế, Lao động - Thương binh và Xã
hội, Tài chính, Công an, Viện Hàn lâm
Khoa học Công nghệ Việt Nam, các cơ
quan bảo hiểm chủ trì đánh giá mức
độ rủi ro và tính dễ bị tổn thương do
biến đổi khí hậu xác định nhu cầu thích
ứng và nhu cầu giải quyết các vấn đề
liên quan tới tổn thất và thiệt hại...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ
Tài chính bố trí ngân sách để các Bộ,
ngành và địa phương triển khai thực
hiện theo tiến độ và yêu cầu nêu trong
Kế hoạch.�

Nguồn: DWRM

Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris
về biến đổi khí hậu

Ý
tưởng tạo ra thiết bị kiểm tra
chỉ số an toàn trong nguồn
nước của 3 nữ sinh trung học
đến từ Bawana ở New Deli đã

trở thành hiện thực.
Theo India Time, Khushi, Rosy và

Rani Kumari (12 tuổi) học cùng lớp.
Các em hình thành ý tưởng này từ một
câu đố trong cuộc thi ở trường. Cả ba
đã cùng nhau thảo luận, nghiên cứu
để nó trở thành hiện thực.

Thông qua quy trình kiểm duyệt
của Công ty Intel Tech Challenge, mô
hình thiết bị kiểm tra chỉ số an toàn
trong nước của Khushi, Rosy và Rani
Kumar được công nhận.

Rosy cho hay: “Thiết bị của chúng
em được kết nối với máy tính, hoạt

động theo nguyên lý để một đầu lọc vào
cốc nước mẫu. Chờ vài phút, thiết bị sẽ
đưa ra chỉ số độ sạch của nước như thế
nào, có dùng được không. Chúng em
thực hiện thử nghiệm trên lớp, được
thầy cô và bạn bè đánh giá cao”.

Ba bạn trẻ chia sẻ thêm sau khi
thiết bị được công nhận, cha mẹ các
em rất vui và tự hào, thầy cô, hàng
xóm trong làng cũng vậy. Điều này
khiến nhóm cảm thấy phải cố gắng
nhiều hơn để không phụ sự tin tưởng
của mọi người.

Nhóm nữ sinh cho biết họ vẫn
nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra thiết bị
có thể đưa ra chính xác các chất ô
nhiễm có trong nguồn nước. Hy vọng
vào một ngày không xa, người dân

quê của ba bạn có thể thoải mái dùng
nước sạch.

Thiết bị kiểm tra chỉ số an toàn trong
nguồn nước của 3 cô bé tài năng đã đến
với một số ngôi làng xa xôi ở Ấn Độ,
đảm bảo nước sạch cho nhiều người.�

Nguồn: Zing.vn

Ba nữ sinh Ấn Độ phát minh thiết bị kiểm tra
nước sạch




