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M
ới đây, Thủ tướng Chính
phủ đã ký ban hành Quyết
định số 2283/QĐ-TTg về
Phê duyệt Quy hoạch

mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công
lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi
trường đến năm 2020, định hướng
đến năm 2030.

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm bố
trí hợp lý ngân sách nhà nước cho hoạt
động dịch vụ sự nghiệp công; bảo đảm
tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ,
thống nhất giữa các lĩnh vực và tạo đột
phá trong quản lý, từng bước xóa bỏ
sự can thiệp, bao cấp của Nhà nước đối
với hoạt động của đơn vị sự nghiệp;
nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp
công về tài nguyên và môi trường;
tăng cường phân cấp, thực hiện giao
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao
hơn cho các đơn vị sự nghiệp công lập
đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm
vụ, nhân lực, tài chính...

Về sự nghiệp khoa học và công
nghệ, giai đoạn đến 2020, duy trì hoạt
động của 7 Viện, gồm 4 Viện trực
thuộc Bộ (Viện Chiến lược, Chính sách
tài nguyên và môi trường; Viện Khoa
học Đo đạc và Bản đồ; Viện Khoa học
Địa chất và Khoáng sản; Viện Khoa
học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí
hậu); 3 Viện thuộc các Tổng cục (Viện
Nghiên cứu biển và hải đảo trực thuộc
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam;
Viện Khoa học môi trường trực thuộc
Tổng cục Môi trường; Viện Nghiên cứu
quản lý đất đai trực thuộc Tổng cục
Quản lý đất đai). 

Đồng thời, thành lập mới Viện

Khoa học tài nguyên nước trực thuộc
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Giai đoạn 2021 - 2030, xem xét,
nâng cấp Viện Nghiên cứu biển và hải
đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải
đảo Việt Nam trở thành Viện trực
thuộc Bộ khi đủ điều kiện. Các Viện
thuộc Bộ hoạt động ổn định theo cơ
chế tự chủ đối với tổ chức khoa học và
công nghệ.

Về sự nghiệp đào tạo, giai đoạn
đến năm 2020 sẽ duy trì hoạt động
của hai trường đại học, gồm: Đại học
Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và
Đại học Tài nguyên và Môi trường
TPHCM; nghiên cứu chuyển Trường
Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường
miền Trung thành Phân hiệu của
Trường Đại học Tài nguyên và Môi
trường Hà Nội.

Thành lập Trường Đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ tài nguyên và môi
trường trực thuộc Bộ trên cơ sở hợp
nhất, tổ chức lại 6 tổ chức, thực hiện
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công
chức, viên chức thuộc một số đơn vị
trong Bộ. 

Về sự nghiệp thông tin, tuyên
truyền và báo chí, giai đoạn đến năm
2020, duy trì 03 tổ chức báo tạp chí
hiện có thuộc Bộ gồm: Báo Tài nguyên
và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và
Môi trường; Tạp chí Môi trường trực
thuộc Tổng Cục Môi trường.

Thành lập Trung tâm Truyền thông
tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ,
trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại 03 tổ
chức thực hiện chức năng truyền thông
tại các Tổng cục, gồm: Trung tâm Đào

tạo và Truyền thông biển, hải đảo trực
thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt
Nam; Trung tâm Đào tạo và Truyền
thông đất đai thuộc Tổng cục Quản lý
đất đai; Trung tâm Truyền thông môi
trường thuộc Tổng cục Môi trường.

Về sự nghiệp kinh tế, quy hoạch
cũng nêu rõ việc duy trì, kiện toàn, tổ
chức lại và đổi tên một số đơn vị sự
nghiệp trực thuộc các tổng cục, cục
thuộc bộ.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước,
giai đoạn đến năm 2020, duy trì hoạt
động của 03 đơn vị, gồm: Trung tâm
Quy hoạch và Điều tra tài nguyên
nước quốc gia, trên cơ sở kiện toàn lại
cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc
cho phù hợp; Trung tâm Thông tin -
Kinh tế tài nguyên nước thuộc Cục
Quản lý tài nguyên nước; Trung tâm
hỗ trợ Phát triển lưu vực sông Mê
Công thuộc Văn phòng Thường trực
Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Kiện toàn, đổi tên 02 đơn vị thuộc
Cục Quản lý tài nguyên nước, gồm:
Trung tâm Thẩm định, tư vấn tài
nguyên nước thành Trung tâm Thẩm
định và Kiểm định tài nguyên nước;
Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước
thành Trung tâm Giám sát tài nguyên
nước và hỗ trợ phát triển lưu vực  sông.

Quy hoạch cũng nêu ra các nhóm
giải pháp để đảm bảo thực hiện như:
nhóm giải pháp về quản lý nhà nước;
nhóm giải pháp về tài chính; nhóm giải
pháp về nhân lực; nhóm giải pháp về
tổ chức.�

Nguồn: DWRM

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới
các đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
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C
hính phủ vừa ban hành Nghị
định số 154/2016/NĐ-CP quy
định về đối tượng chịu phí,
các trường hợp miễn phí,

người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp,
quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi
trường đối với nước thải.

Nghị định quy định rõ mức phí bảo
vệ môi trường đối với nước thải sinh
hoạt là 10% trên giá bán của 1 m3

nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị
gia tăng. Trường hợp cần thiết áp
dụng mức thu cao hơn, HĐND cấp
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
quyết định mức cụ thể phù hợp tình
hình thực tế tại địa phương.

Đối với nước thải sinh hoạt thải ra
từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác
nước để sử dụng (trừ hộ gia đình
thuộc trường hợp được miễn phí), mức
phí được xác định theo từng người sử
dụng nước căn cứ vào số lượng nước
sử dụng bình quân của một người

trong xã, phường, thị trấn nơi khai
thác và giá bán 1m3 nước sạch trung
bình tại xã, phường, thị trấn.

Mức phí bảo vệ môi trường đối với
nước thải công nghiệp được tính như
sau: F = f + C. Trong đó: F là số phí
phải nộp; f là mức phí cố định
1.500.000 đồng/năm; C là phí biến

đổi, tính theo: Tổng lượng nước thải
ra; hàm lượng thông số ô nhiễm và
mức thu đối với mỗi chất theo biểu
quy định chi tiết…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày
1-1-2017, thay thế Nghị định
25/2013/NĐ-CP ngày 29-3-2013 của
Chính phủ.�

Quy định về phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thải

Bộ Tài nguyên và Môi trường: 
Phê duyệt kế hoạch thanh tra 2017

M
ới đây, Bộ Tài nguyên và
Môi trường đã ban hành
Quyết định số 2704/QĐ-
BTNMT về việc Phê duyệt

kế hoạch thanh tra năm 2017.
Theo Quyết định, năm (05) đơn vị

trực thuộc được giao chủ trì các cuộc
thanh tra năm 2017 của Bộ TN&MT
bao gồm: Thanh tra Bộ, Tổng cục Môi
trường, Tổng cục Quản lý đất đai,
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt
Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước.

Trong đó, Thanh tra Bộ sẽ tiếp tục
thực hiện thanh tra hành chính theo
quy định đối với các đơn vị trực thuộc
Bộ; thanh tra theo chuyên đề về việc
chấp hành pháp luật khí tượng thủy
văn đối với các trạm khí tượng thủy

văn chuyên dùng tại Sơn La, Gia Lai và
Quảng Nam; thanh tra trách nhiệm
quản lý nhà nước về TN&MT của UBND
các tỉnh Bắc Giang, Lào Cai, Phú Thọ,
Bình Thuận, Ninh Thuận, Kon Tum và
An Giang; kiểm tra việc thực hiện kết
luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà
nước của UBND các tỉnh Bến Tre, Vĩnh
Long, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Lạng
Sơn, Phú Yên; giám sát các đoàn thanh
tra; thanh tra, kiểm tra đột xuất, thanh
tra lại; giải quyết đơn thư tranh chấp,
khiếu tại, tố cáo theo thẩm quyền.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước,
Cục Quản lý tài nguyên nước thanh tra
việc thực hiện quy trình vận hành liên
hồ chứa trên các lưu vực sông và một
số hồ chứa thủy điện, thủy lợi tại các

lưu vực sông: Đồng Nai, Vu Gia – Thu
Bồn, Ba, Sê San, Srêpôk; thanh tra
một số hồ thủy điện, thủy lợi (không
thuộc quy trình vận hành liên hồ chứa
do Thủ tướng Chính phủ ban hành);
thanh tra hoạt động thăm dò, khai
thác, sử dụng, xả thải vào nguồn nước
của một số tổ chức, cá nhân trên địa
bàn các tỉnh Đồng Nai, Long An.

Bộ trưởng giao Chánh Thanh tra
Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các
đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ kiểm
tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện Kế
hoạch; căn cứ tình hình triển khai thực
tế và yêu cầu của công tác quản lý nhà
nước để đề xuất việc điều chỉnh Kế
hoạch cho phù hợp.�

Nguồn: DWRM
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T
rong tháng 11, Chính phủ đã
ban hành Nghị quyết số
100/NQ-CP về Chương trình
hành động của Chính phủ

nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chương trình
được xây dựng nhằm thực hiện thắng
lợi các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng, Chiến lược phát triển kinh
tế - xã hội 10 năm (2011-2020), các
nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Nghị quyết
của Quốc hội về Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2021).

Mục tiêu của Nghị quyết nhằm
phát huy nội lực và tranh thủ ngoại
lực, vì lợi ích quốc gia dân tộc, để phát
triển nền kinh tế nhanh và bền vững,
rút ngắn khoảng cách với thế giới, xây
dựng đất nước giàu mạnh, có vị trí
ngày càng cao trên trường quốc tế. 

Theo đó, để đạt được những mục
tiêu đề ra, Chính phủ tập trung chỉ
đạo, điều hành vào 6 nhiệm vụ chủ
yếu gồm: 

Một là, tổ chức bộ máy Chính phủ
tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức, nhất là đội ngũ cán bộ cấp
chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hai là, tập trung thực hiện các giải
pháp nhằm đổi mới mô hình và nâng
cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng
suất lao động và sức cạnh tranh của
nền kinh tế.

Trong đó, đối với lĩnh vực môi
trường, cần chủ động ứng phó với biến
đổi khí hậu, phòng chống thiên tai,
bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý
tài nguyên. Triển khai hiệu quả
Chương trình mục tiêu ứng phó với
biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh;
chuẩn bị khung khổ pháp lý, nguồn
nhân lực, tài chính, khoa học, công
nghệ để đến năm 2020 Việt Nam sẵn
sàng thực hiện các cam kết quy định

tại thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu
năm 2015.

Tiếp tục nghiên cứu bổ sung,
hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp
luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo
đồng bộ, thống nhất với hệ thống
pháp luật, bám sát thực tế và theo kịp
tiến trình phát triển và hội nhập quốc
tế của đất nước, diễn biến nhanh và
phức tạp của các vấn đề môi trường;…
Thực hiện nhất quán chủ trương
không thu hút đầu tư bằng mọi giá,
không đánh đổi môi trường vì lợi ích
kinh tế. Cấm nhập khẩu công nghệ lạc
hậu, triển khai các dự án có nguy cơ
cao gây ô nhiễm môi trường. Hoàn
thành kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
đến năm 2020. Tăng cường thanh tra,
kiểm tra việc tuân thủ quy định về bảo
vệ môi trường, khai thác, sử dụng tài
nguyên nước đối với các dự án đã đi
vào hoạt động, trước hết là các dự án
có nguồn thải ra sông, ra biển, các
làng nghề, các lưu vực sông.

Rà soát các quy hoạch và tăng
cường quản lý, khai thác sử dụng hợp
lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài
nguyên, khoáng sản, đất đai, nguồn
nước và điều tra cơ bản tài nguyên,
môi trường biển. Thực hiện Chiến lược
quốc gia về tài nguyên nước đến năm
2030, tầm nhìn 2050. Tổ chức nghiên
cứu, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch
cấp nước, thoát nước các vùng kinh tế
trọng điểm, vùng lưu vực sông nhằm
góp phần bảo vệ, khai thác, sử dụng
hợp lý hiệu quả và bền vững nguồn tài
nguyên nước; cải tạo, phục hồi các
nguồn nước bị ô nhiễm và triển khai
các dự án bảo đảm an ninh cấp nước
cho các vùng bị xâm nhập mặn. Kiên
trì đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia
trong quản lý, sử dụng bền vững
nguồn nước sông Mê Công;…

Ba là, chăm lo nâng cao đời sống

vật chất, tinh thần, giải quyết tốt
những vấn đề bức thiết; bảo đảm an
sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội
và giảm nghèo bền vững.

Bốn là, phát huy nhân tố con
người trong mọi lĩnh vực của đời sống
xã hội; tập trung xây dựng con người
về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí
tuệ và năng lực làm việc; xây dựng
môi trường văn hóa lành mạnh. Phát
huy quyền làm chủ của nhân dân,
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc.

Năm là, kiên quyết, kiên trì đấu
tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh
thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh
chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng
cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ
động, tích cực hội nhập quốc tế; giữ
vững môi trường hòa bình, ổn định và
tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát
triển đất nước.

Sáu là, đẩy mạnh công tác thông
tin, tuyên truyền.

Để tổ chức và triển khai thực hiện
hiệu quả Nghị quyết, trên cơ sở những
nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong
Chương trình hành động nêu ra, căn cứ
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã
được phân công, Chính phủ yêu cầu
các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương khẩn trương chỉ đạo xây dựng
Chương trình hành động của Bộ, ngành
Trung ương, địa phương mình trong cả
nhiệm kỳ và cụ thể hóa thành các
nhiệm vụ của kế hoạch hằng năm; Tiếp
tục xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung
các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế
hoạch, chương trình, dự án, đề án trình
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong
suốt nhiệm kỳ của Chính phủ.�

Nguồn: DWRM

Ban hành Nghị quyết về 
Chương trình hành động của
Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
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K
ế hoạch nhằm kiểm tra việc
thực hiện kế hoạch; giám sát
tiến độ thực hiện các mục
tiêu, nhiệm vụ và đánh giá

tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch
CCHC năm 2017 của Bộ TN&MT; đồng
thời là căn cứ đánh giá công tác chỉ
đạo, điều hành của lãnh đạo các tổ
chức, đơn vị thuộc Bộ trong chỉ đạo
thực hiện công tác CCHC.

Theo Kế hoạch, Bộ sẽ tổ chức Đoàn
kiểm tra trực tiếp tại một số đơn vị
thuộc Bộ. Các đơn vị còn lại sẽ căn cứ
nội dung hướng dẫn, chủ động xây
dựng kế hoạch tự kiểm tra ở đơn vị
mình và các tổ chức trực thuộc, báo cáo
kết quả kiểm tra gửi về Bộ (qua Vụ Tổ
chức cán bộ) theo thời gian quy định.

Bộ sẽ bắt đầu kiểm tra từ tháng
9 năm 2017 tại trụ sở đơn vị được

kiểm tra. Nội dung kiểm tra sẽ tập
trung vào: công tác chỉ đạo, điều
hành CCHC; cải cách thể chế; cải
cách thủ tục hành chính; cải cách tổ
chức bộ máy hành chính nhà nước;
xây dựng và nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
cải cách tài chính công; hiện đại hoá
nền hành chính.�

Nguồn: DWRM

Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch kiểm tra
công tác cải cách hành chính năm 2017

T
heo báo cáo của Bộ Tài
nguyên và Môi trường,  trong
năm 2016 công tác cải cách
hành chính tiếp tục được

quan tâm và có nhiều đổi mới.
Bộ đã ban hành Chương trình

hành động và triển khai rà soát, đơn
giản hóa và cắt giảm TTHC rườm rà,
phức tạp, phiền hà cho doanh nghiệp
theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP
ngày 28/4/2016 của Chính phủ về
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị
quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016
của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển
doanh nghiệp đến năm 2020.

Cải cách TTHC được triển khai thực
hiện gắn với quá trình hoàn thiện thể
chế, chính sách, pháp luật. Bộ đã trình
Chính phủ nhiều văn bản để tháo gỡ
các vướng mắc khó khăn của doanh
nghiệp, tiếp tục đơn giản hóa một bước
các TTHC, hoàn thiện khung pháp lý
cho thực hiện các giao dịch điện tử
hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử. 

Đã rà soát công bố TTHC thuộc
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác quản lý điều hành. Hoàn
thành xây dựng và đang triển khai thử

nghiệm hệ thống thông tin cung cấp 15
dịch vụ công trực tuyến tại Bộ TN&MT.
Thực hiện xử lý, giải quyết hồ sơ công
việc trên môi trường mạng tại tất cả các
đơn vị thuộc Bộ. Thiết lập cơ chế tương
tác để tiếp nhận phản ánh của người
dân, doanh nghiệp về chính sách, pháp
luật và ý thức thực thi công vụ của cán
bộ, công chức thông qua Hệ thống giao
lưu trực tuyến, đường dây nóng của
Bộ, các Sở TN&MT và Tổ công tác kiểm
tra giải quyết các phản ánh của người
dân, doanh nghiệp. Sửa đổi rút ngắn từ
02 - 20 ngày đối với các thủ tục cấp
GCN và đăng ký biến động; triển khai
liên thông thủ tục với cơ quan thuế; xây

dựng khung pháp lý và cơ sở dữ liệu về
đất đai để triển khai cung cấp các dịch
vụ công trực tuyến; công bố công khai
tỷ lệ đất đã cho thuê trong khu công
nghiệp, cụm công nghiệp để doanh
nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận đất đai. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng
cho biết, cải cách TTHC vẫn chưa đáp
ứng được mong muốn của người dân
và doanh nghiệp, còn tình trạng cán
bộ công chức gây phiền hà, nhũng
nhiễu đối với người dân, doanh
nghiệp, nhất là trong thủ tục cấp phép
về môi trường, GCN quyền sử dụng
đất,... gây bức xúc cho xã hội.�

Nguồn: DWRM

Kết quả công tác cải cách hành chính 
năm 2016 của Bộ TN&MT
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B
ộ Tài nguyên và môi trường
cho biết, năm 2016, công tác
thanh tra, kiểm tra của Bộ đã
được đổi mới có trọng tâm,

trọng điểm gắn với những vấn đề bức
xúc từ thực tiễn, có sự phối hợp giữa
Trung ương và địa phương qua đó
góp phần nâng cao hiệu lực thực thi
pháp luật.

Năm 2016, toàn ngành TN&MT đã
tiến hành 1.816 cuộc thanh tra, kiểm
tra đối với 6.411 tổ chức, cá nhân trên
các lĩnh vực quản lý nhà nước, bao
gồm: 357 cuộc thanh tra, kiểm tra về
đất đai, 559 cuộc thanh tra, kiểm tra
về bảo vệ môi trường, 310 cuộc thanh
tra, kiểm tra về khoáng sản, 141 cuộc
thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước,
04 cuộc thanh tra về khí tượng thủy
văn và biến đổi khí hậu, 25 cuộc thanh
tra, kiểm tra về đo đạc và bản đồ, 03
cuộc thanh tra, kiểm tra về biển và hải
đảo, 349 cuộc thanh tra, kiểm tra
chuyên đề kết hợp nhiều lĩnh vực, 30
cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm
quản lý nhà nước về TN&MT, 38 cuộc
thanh tra, kiểm tra hành chính; xử phạt
vi phạm hành chính 60,86 tỷ đồng thu
hồi 5.348,56 ha đất và 58,71 tỷ đồng. 

Trong đó, Bộ TN&MT đã triển khai
109 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với
1.176 tổ chức, gồm 04 cuộc thanh tra
hành chính và 105 cuộc thanh tra

chuyên ngành. Ngoài ra, Bộ đã tổ chức
03 đoàn thanh tra đột xuất tại 23 tỉnh,
thành phố để thanh tra  137 tổ chức
có nguồn xả thải từ 500m3/ngày đêm
trở lên. Kết quả đã xử phạt vi phạm
hành chính đối với 375 tổ chức với
tổng số tiền trên 36,77 tỷ đồng, kiến
nghị thu hồi 03 giấy phép hoạt động
đo đạc và bản đồ. Tiến hành đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện 91 kết luận
thanh tra việc chấp hành pháp luật về
TN&MT. Qua kiểm tra cho thấy các địa
phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện
khắc phục những tồn tại nêu trong kết
luận thanh tra, đã ban hành văn bản
chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và các
tổ chức rà soát, khắc phục, chấn chỉnh
những tồn tại; một số địa phương thực
hiện kết luận thanh tra còn chậm và
kéo dài; một số đơn vị đã khắc phục
nhưng chưa triệt để các vi phạm theo
kết luận thanh tra. 

Những sai phạm được phát hiện
qua thanh tra, kiểm tra chủ yếu là:
không sử dụng đất, chậm tiến độ thực
hiện dự án, sử dụng đất không đúng
mục đích, chưa thực hiện nghĩa vụ tài
chính về đất; không thực hiện, thực
hiện không đúng, không đầy đủ các nội
dung báo cáo đánh giá tác động môi
trường; vi phạm về quản lý chất thải
nguy hại; không có giấy phép khai thác
sử dụng nước dưới đất, không có giấy

phép xả nước thải vào nguồn nước, vi
phạm các nội dung trong giấy phép đã
cấp; khai thác không có giấy phép; khai
thác vượt công suất cho phép; khai
thác không có thiết kế mỏ, không lập
bản đồ hiện trạng mỏ; tình trạng vi
phạm hành lang an toàn kỹ thuật đối
với các công trình khí tượng thủy văn
diễn ra khá phổ biến,... Qua công tác
thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị và xử
lý kịp thời đối với những tổ chức, cá
nhân có vi phạm, góp phần nâng cao
hiệu lực quản lý nhà nước của ngành.  

Bên cạnh đó, toàn ngành cũng đã
tổ chức tiếp 5.414 lượt với tổng số
6.727 lượt người, trong đó có 194 lượt
đoàn đông người. Bộ TN&MT đã tiếp
685 lượt với 1.509 người, tăng 147 lượt
tiếp so với năm 2015. Nội dung khiếu
kiện đông người chủ yếu liên quan đến
việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất;
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất; môi trường, khoáng sản. Nhìn
chung, công tác tiếp công dân được
thực hiện theo đúng quy định của pháp
luật. Lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ
và đột xuất theo quy định. Các trường
hợp công dân đến Bộ đều được tiếp,
giải thích, hướng dẫn theo quy định của
pháp luật, xử lý kịp thời các trường hợp
khiếu kiện đông người, không để xảy ra
tình trạng mất trật tự tại cơ quan Bộ.�

Nguồn: DWRM

Năm 2016: Tiến hành 1.816 cuộc thanh tra,
kiểm tra về tài nguyên và môi trường

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi
trường, tính đến ngày 7/12/2016, ngành tài nguyên và
môi trường đã cấp 3.162 giấy phép trong lĩnh vực tài
nguyên nước.

Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp 35
giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, bao gồm: 01
giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 08 giấy phép
khai thác nước dưới đất; 03 giấy phép hành nghề khoan
nước dưới đất; 03 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 20

giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển. 
Các địa phương đã cấp 3.126 giấy phép tài

nguyên nước các loa�i, bao gồm: 1.350 giấy phép xả
nước thải, 168 khai thác sử dụng nước mặt, 296 giấy
phép thăm dò nước dưới đất, 1.178 giấy phép khai
thác sử dụng nước dưới đất, 134 giấy phép hành
nghề khoan nước dưới đất. Trong số lượng giấy phép
được cấp, tình trạng cấp mới chiếm 88,6% và gia
hạn 11,4%.�

Cấp 3.162 giấy phép trong lĩnh vực 
tài nguyên nước
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T
háng 11/2016, HĐND tỉnh
Quảng Ninh đã ban hành Nghị
quyết số 33/2016/NQ-HĐND
về việc Thông qua Quy hoạch

tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm
quản lý, phân bổ nguồn nước đảm bảo
hài hòa giữa các lợi ích, đảm bảo ưu
tiên cấp nước cho sinh hoạt, công
nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông  nghiệp
và thủy sản; bảo đảm công bằng và
hợp lý giữa đối tượng khai thác, sử
dụng nước, giữa các địa phương; bảo

vệ tài nguyên nước không bị ô nhiễm,
suy thoái cạn kiệt, bảo vệ chức năng
nguồn nước;  Phòng, chống và khắc
phục hậu quả tác hại do nước gây ra
nhằm đảm bảo an ninh lâu dài về tài
nguyên nước, góp phần thúc đẩy, hoàn
thành các mục tiêu phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh. Đồng thời, làm cơ sở
để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy
hoạch các ngành có hoạt động khai
thác, sử dụng, phát triển nguồn nước.

Quy hoạch gồm 4 nội dung chính:
Đánh giá tài nguyên nước; Dự báo nhu
cầu nước; phân bổ nguồn nước; Bảo vệ

tài nguyên nước; Phòng, chống và khắc
phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Quy hoạch cũng nêu ra các giải
pháp về quản lý nhà nước; khoa học,
công nghệ để sử dụng tiết kiệm, hiệu
quả và bảo vệ nguồn nước; bảo vệ an
toàn, an ninh nguồn nước; và phòng,
chống hậu quả tác hại do nước gây ra.

Kinh phí thực hiện Quy hoạch là 47
tỷ đồng được thực hiện bằng nguồn
vốn ngân sách nhà nước và huy động
nguồn vốn xã hội hóa dưới nhiều hình
thức khác nhau.�

Nguồn: DWRM

Quảng Ninh: Phê duyệt quy hoạch 
tài nguyên nước đến năm 2020

U
BND tỉnh Sơn La vừa có công
văn số 4197/UBND-KT gửi Sở
TN&MT, UBND các huyện,
thành phố về việc chỉ đạo

kiểm tra, xử lý tình trạng khoan giếng
và khai thác nước dưới đất tại các
giếng khoan trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Để kiểm soát, ngăn ngừa, xử lý tình
trạng khoan giếng để khai thác nước
dưới đất, không phù hợp với quy định
tại khoản 4, Điều 52 Luật Tài nguyên
nước năm 2012 trên, Chủ tịch UBND

tỉnh Sơn La chỉ đạo UBND các huyện,
thành phố chỉ đạo các phòng, ban
chuyên môn tổ chức thanh tra, kiểm tra,
rà soát các tổ chức, cá nhân hoạt động
hành nghề khoan nước dưới đất mà
không có giấy phép hành nghề khoan
nước dưới đất do cơ quan có thẩm
quyền cấp; hoạt động thăm dò, khai
thác, sử dụng nước dưới đất trái phép.

Trước mắt, kiểm tra, thanh tra, xử
lý vi phạm (nếu có) với các tổ chức, cá
nhân đã được thống kê. Tiếp tục thống
kê bổ sung và kiểm tra xử lý vi phạm

với các tổ chức, cá nhân khác hành
nghề khoan hoặc khai thác, sử dụng
nước dưới đất trên địa bàn chưa tuân
thủ đúng quy định pháp luật.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân hành
nghề khoan nước dưới đất lập hồ sơ
đề nghị cấp giấy phép hành nghề; các
tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng
nước dưới đất lập hồ sơ đề nghị cấp
giấy phép khai thác, sử dụng nước
dưới đất theo đúng quy định.�

Nguồn: DWRM

Sơn La: Kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng
khoan giếng trái phép

U
BND tỉnh Bình Thuận vừa
ban hành Quyết định số
3414/QĐ-UBND ngày 21
tháng 11 năm 2016 Quyết

định về việc phê duyệt Dự án “Xây
dựng mạng lưới quan trắc chất lượng
nước trên lưu vực sông La Ngà”.

Mục tiêu của Dự án nhằm giám sát
hiện trạng và theo dõi diễn biến chất
lượng môi trường nước theo không gian
và thời gian của toàn bộ lưu vực sông
La Ngà đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Bình

Thuận với những số liệu được cập nhật
thường xuyên và chính xác; nhận dạng
các vấn đề môi trường bức xúc liên
quan đến chất lượng nước trong lưu vực
nhằm đề xuất giải pháp khắc phục hiệu
quả và kịp thời; Cung cấp số liệu, thông
tin cần thiết về hiện trạng và diễn biến
chất lượng nước phục vụ công tác quản
lý và bảo vệ lưu vực sông.

Theo Quyết định này, quy hoạch
phê duyệt 10 điểm quan trắc chất
lượng nước lưu vực sông La Ngà, trong

đó có 03 điểm quan trắc hệ thống hồ
chứa (Hồ Đa Mi, hồ Hàm Thuận và Hồ
Biển Lạc);  05 điểm quan trắc lòng
sông chính La Ngà (Cầu La Ngà, ngã
ba cách cầu La Ngâu 300m, cầu Tà
Pao, bên phà Gia An, cầu Võ Xu); 02
điểm quan trắc suối, kênh dẫn nước
(suối Cát, kênh thủy lợi). Việc quan trắc
chất lượng nước trên lưu vực sông La
Ngà gồm 04 nhóm thông số: thủy văn,
hóa lý cơ bản, thủy sinh và độc học.�

Nguồn: DWRM

Xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng
nước trên lưu vực sông La Ngà
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S
áng ngày 09/01/2017, tại Hà
Nội, Bộ Tài nguyên và Môi
trường đã tổ chức Hội nghị
trực tuyến tổng kết công tác

năm 2016 và triển khai kế hoạch công
tác năm 2017 của ngành tài nguyên và
môi trường. Phó Thủ tướng Chính phủ
Trịnh Đình Dũng tới dự và phát biểu
chỉ đạo Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần
Hồng Hà cho biết, năm 2016, Công tác
quản lý nhà nước về TN&MT có nhiều
chuyển biến tích cực. Tinh thần liêm
chính, kiến tạo, gần dân được quán
triệt thực hiện nghiêm túc, thể hiện
trong việc cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý
kiến phản ánh của địa phương, cơ sở,
người dân và doanh nghiệp. Từ các ý
kiến đó, Bộ đã nhanh chóng hoàn
thiện chính sách, pháp luật, bám sát
yêu cầu của thực tiễn, bảo đảm tính
công khai minh bạch, góp phần thúc
đẩy cải cách hành chính, loại bỏ các
rào cản để tạo lập môi trường đầu tư
kinh doanh thuận lợi, giải quyết kịp
thời nhiều vấn đề bức xúc liên quan
đến người dân, doanh nghiệp; Các
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hành
động đã được cập nhật phù hợp với
yêu cầu phát triển KT-XH; Công tác

thanh tra, kiểm tra được đổi mới, có
trọng tâm, trọng điểm, gắn với những
vấn đề bức xúc từ thực tiễn. Nhiều
điểm nóng về môi trường đã được giải
quyết; các nguồn lực tài nguyên đã
được phát huy cho phát triển KT-XH.

Thể chế, chính sách, pháp luật về
TN&MT tiếp tục được hoàn thiện. Bộ
đã trình Chính phủ dự án Luật Đo đạc
và bản đồ, 14 Nghị định, trong đó
Chính phủ đã đã ban hành 06 Nghị
định; ban hành và phối hợp ban hành
theo thẩm quyền 50 thông tư và 08
thông tư liên tịch. Nhiều vấn đề vướng
mắc liên quan đến đất đai, khoáng
sản, môi trường từ thực tiễn của địa
phương, người dân, doanh nghiệp đã
được Bộ đề xuất với Chính phủ sửa
đổi, bổ sung kịp thời để tạo lập môi
trường đầu tư kinh doanh thuận lợi,
cải cách thủ tục hành chính theo đúng
tinh thần “kiến tạo, liêm chính và hành
động” của Chính phủ. 

Công tác thanh tra, kiểm tra được
đổi mới có trọng tâm, trọng điểm gắn
với những vấn đề bức xúc từ thực tiễn,
có sự phối hợp giữa Trung ương và địa
phương qua đó góp phần nâng cao
hiệu lực thực thi pháp luật. Tổ chức bộ
máy của ngành tiếp tục kiện toàn theo
hướng tinh gọn, hiệu quả; đổi mới

công tác chỉ đạo điều hành, tăng
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính,
gắn trách nhiệm của người đứng đầu
với nhiệm vụ của đơn vị.

Công tác cải cách hành chính tiếp
tục được quan tâm, có nhiều đổi mới.
Nhiều địa phương đã cải cách, rút
ngắn thời gian thực hiện TTHC so với
quy định.

Hợp tác, hội nhập quốc tế tiếp tục
được đẩy mạnh trên đất cả các lĩnh
vực quản lý huy động được nguồn lực,
kinh nghiệm cho công tác quản lý tài
nguyên, bảo vệ môi trường và ứng
phó với BĐKH. Nghiên cứu, triển khai
và ứng dụng KH&CN bước đầu có
những đổi mới gắn với thực tiễn đặt ra
của ngành. Công tác ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác quản lý
TN&MT được đẩy mạnh nhằm nâng
cao năng lực quản lý nhà nước, hiện
đại hóa nền hành chính để thực hiện
Chính phủ điện tử.

Các lĩnh vực thuộc thẩm quyền
quản lý của Bộ có nhiều chuyển biến
tích cực; nguồn lực tài nguyên đã được
phát huy cho phát triển KT-XH, những
tồn tại hạn chế, yếu kém trong công
tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi
trường và ứng phó với BĐKH đã được
nhận diện và có các giải pháp để giải

Hội nghị trực tuyến tổng kết
công tác năm 2016 ngành Tài
nguyên và Môi trường

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
phát biểu tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.
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quyết trong những năm tới.
Bên cạnh những kết quả đã đạt

được, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng
thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế,
tồn tại trong công tác quản lý của
ngành như: Việc sử dụng các nguồn
tài nguyên chưa hiệu quả, còn tình
trạng lãng phí, nhất là trong quản lý
đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước;
Tình trạng suy thoái tài nguyên, nhất
là đất đai, nước, tài nguyên biển đang
diễn ra nhanh dưới tác động của BĐKH
và hoạt động sản xuất, sinh hoạt thiếu
bền vững; Ô nhiễm môi trường còn
nhiều phức tạp có chiều hướng gia
tăng; BĐKH diễn ra nhanh hơn so với
dự báo, các hiện tượng thiên tai cực
đoan có xu hướng ngày càng phức
tạp, khó lường... 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng
khẳng định: “Khó khăn thách thức được
dự báo vẫn chưa giảm. Mục tiêu đặt ra
đối với ngành TN&MT là phải quản lý
chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy
nguồn lực tài nguyên cho phát triển KT-
XH; bảo vệ môi trường cho phát triển
bền vững và chủ động ứng phó với
BĐKH”. Để đạt được các mục tiêu trên,
Bộ trưởng cũng đề nghị các đại biểu
thảo luận, đóng góp ý kiến cho Bộ từ
thực tiễn công tác quản lý với tinh thần
thẳng thắn, xây dựng, khoa học. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ
tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã
đánh giá cao và biểu dương những kết
quả mà ngành tài nguyên môi trường
nói chung và Bộ Tài nguyên và Môi
trường nói riêng đã đạt được trong
năm 2016.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng cũng
nhấn mạnh một số nội dung cần quan
tâm trong thời gian tới như: Thứ nhất,
tiếp tục hoàn thiện thế chế để điều
chỉnh bổ sung cho kịp thời; Thứ hai, rà
soát lại các chiến lược, quy hoạch các
kế hoạch trong lĩnh vực tài nguyên môi
trường, các lĩnh vực chính gồm lĩnh
vực đất đai, tài nguyên nước, tài
nguyên khoáng sản, tài nguyên biển.
Thứ ba, tăng cường kiểm soát của nhà
nước trong lĩnh vực TN&MT; nâng cao
hiệu quả phối hợp giữa các ngành;
chất lượng và hiệu quả các dự án khai
thác tài nguyên; nâng cao chất lượng

công tác thẩm định, đánh giá tác động
môi trường đối với các dự án đầu tư;
bảo vệ nguồn nước đảm bảo cho cuộc
sống của người dân,…

Thứ tư, đẩy mạnh công tác thanh
tra, kiểm tra trong lĩnh vực TN&MT
đảm bảo không gây thất thoát, lãng
phí trong sử dụng tài nguyên, qua đó
kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm để
nâng hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp
luật; xử lý nghiêm, triệt để các cơ sở
gây ô nhiễm môi trường; xử lý các cán
bộ, công chức gây phiền hà, nhũng
nhiễu người dân, doanh nghiệp…. 

Thứ năm, nâng cao năng lực dự
báo dự báo khí tượng thủy văn để
phục vụ tốt hơn nhu cầu của người
dân và doanh nghiệp, phục vụ công
tác phòng, tránh thiên tai, góp phần
giảm thiểu thiệt hại về sinh mạng và
tài sản. Thứ sáu, tăng cường hợp tác
quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên môi
trường ứng phó với BĐKH và nước
biển dâng để tranh thủ kinh nghiệm và
sự giúp đỡ từ các nguồn lực để  giải
quyết vấn đề Ứng phó BĐKH và nước
biển dâng; Thứ bảy, để thực hiện được
các vấn đề trên cần phải nâng cao
năng lực ngành tài nguyên môi trường
trước hết là nâng cao năng lực quản lý
của cơ quan quản lý ngành tài nguyên
môi trường. 

“Tôi tin tưởng rằng với truyền thống
của ngành TN&MT, tinh thần trách
nhiệm cao của các đồng chí lãnh đạo,
sự phối hợp của Bộ TN&MT với các bộ,
ngành, địa phương, sự vào cuộc của cả

hệ thống chính trị, ngành TN&MT sẽ
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017,
quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả các
nguồn lực TN&MT, góp phần phát triển
bền vững đất nước" - Phó Thủ tướng
Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo
trên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường Trần Hồng Hà khẳng định trong
năm 2017 ngành tài nguyên môi
trường sẽ thực hiện nhiều giải pháp
đồng bộ, quyết liệt, kịp thời."Những
định hướng của Phó Thủ tướng sẽ là
kim chỉ nam cho toàn ngành TN&MT
thực hiện trong thời gian tới với một
tinh thần quyết tâm và nỗ lực đổi mới.
Từ đó, sẽ căn cứ vào tình hình thực
tiễn, nhu cầu đổi mới của nền kinh tế
thị trường để đưa ra các cơ chế, chính
sách đảm bảo khai thác hợp lý, công
khai và minh bạch các nguồn lực tài
nguyên, bảo vệ môi trường, lồng ghép
ứng phó BĐKH vào các chiến lược, quy
hoạch để tháo gỡ khó khăn, tạo
chuyển biến, đổi mới, đóng góp tốt
hơn cho phát triển bền vững đất nước
trong thời gian tới " - Bộ trưởng Trần
Hồng Hà khẳng định.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần
Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao ý
kiến phát biểu, tham luận của lãnh đạo
các địa phương, các Bộ, ngành để bổ
sung, cụ thể hóa và xây dựng chương
trình hành động cho Ngành trong thời
gian tới với lộ trình và các mục tiêu
thực hiện cụ thể.�

Nguồn: DWRM

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.
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N
gày 23/12,  Cục Quản lý tài
nguyên nước đã tổ chức Hội
nghị tổng kết công tác năm
2016 và phương hướng,

nhiệm vụ công tác năm 2017. Thứ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chu Phạm Ngọc Hiển đã đến dự và
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ
TRONG NĂM 2016

Báo cáo tổng kết công tác năm
2016, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài
nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết,
xác định công tác xây dựng thể chế và
các văn bản quy phạm pháp luật là ưu
tiên hàng đầu, Cục đã hoàn thiện và
trình Bộ trình Chính phủ ban hành
Nghị định quy định mức thu, phương
pháp tính, phương thức thu, chế độ
quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước; trình Bộ ban
hành Thông tư 24/2016/TT-BTNMT
quy định việc xác định và công bố
vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước
sinh hoạt. Hiện Cục đang khẩn trương
hoàn thiện 02 Thông tư Quy định việc
bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Thông tư
quan trắc, giám sát tài nguyên nước.

Cục đã phối hợp với các đơn vị liên
quan xây dựng Thông tư số
94/2016/TT-BTC về sửa đổi bổ sung
Quyết định 59/2006/QĐ-BTC về quy

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí, lệ phí cấp phép thăm
dò, khai thác, sử dụng TNN, xả nước
thải vào nguồn nước và hành nghề
khoan nước dưới đất; Nghị định số
60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về
quy định một số điều kiện đầu tư kinh
doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi
trường; xây dựng dự thảo Nghị định
142/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực TNN (sửa
đổi); phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ,
các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện
một số đề án, chương trình như: Đề án
tổ chức Lưu vực sông; Đề án nghiên
cứu đánh giá việc khai thác sử dụng
nước ngầm và tác động đến vấn đề sụt
lún nền đất khu vực TP.Hà Nội, TP.Hồ
Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long;
xây dựng “Quy hoạch tài nguyên nước
lưu vực sông Hồng-Thái Bình”,… 

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng
đã được triển khai mạnh mẽ và rộng
khắp trên cả nước. Cục đã tổ chức
Đoàn thanh tra, kiểm tra quy trình vận
hành liên hồ chứa chứa trên các lưu
vực sông; tổ chức kiểm tra đột xuất
việc chấp hành các quy định của pháp
luật về tài nguyên nước trong quản lý,
vận hành đối một số công trình thủy
điện; phối hợp cử cán bộ tham gia các
Đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ về
chấp hành pháp luật về bảo vệ môi

trường và tài nguyên nước tại các dự
án, cơ sở xả nước thải;...

Tính đến ngày 07 tháng 12 năm
2016, Cục Quản lý tài nguyên nước đã
cấp 35 giấy phép trong lĩnh vực tài
nguyên nước. Các hồ sơ cấp phép đều
được tiếp nhận, xử lý đúng trình tự, thủ
tục và đảm bảo thời hạn theo quy định. 

Ngoài ra, 26 đề tài, 01 nhiệm vụ
khoa học công nghệ và 13 dự án,
nhiệm vụ chuyên môn được Bộ giao,
Cục đã hoàn thành đúng kế hoạch.

Trong công tác hợp tác quốc tế,
Cục tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía
Hà Lan trong khuôn khổ của Thỏa thuận
đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt
Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng
với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

CÔNG TÁC CẤP PHÉP TẠI ĐỊA
PHƯƠNG ĐÃ CÓ BƯỚC TIẾN
MẠNH MẼ 

Đối với công tác quản lý tài nguyên
nước tại các địa phương, trong năm
2016, Sở Tài nguyên và Môi trường các
tỉnh, thành phố cũng đã tích cực tham
mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban
hành 61 văn bản quy phạm pháp luật,
các văn ba�n chi� đa�o điều hành để tăng
cường công tác quản lý tài nguyên
nước trên địa bàn. Hầu hết các Sở Tài
nguyên và Môi trường của các tỉnh
trong cả nước đã tổ chức Hội nghị phổ

Cục Quản lý tài nguyên nước: 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016

HO�T Đ�NG QU�N LÝ

Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Pham Ngọc Hiển
phát biểu tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.
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biến, hướng dẫn Luật Tài nguyên nước
2012, Nghị định 201/2013/NĐ-CP của
Chính Phủ, Thông tư 27/2014/TT-
BTNMT và Thông tư số
56/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên
và Môi trường. Ngoài ra, còn tổ chức
tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp
luật về tài nguyên môi trường nói
chung và bảo vệ tài nguyên nước nói
riêng cho nhân dân qua các chuyên
mục trên đài phát thanh, truyền hình,
các phóng sự, bản tin thời sự…

Thống kê sơ bộ 61 tỉnh thành, các
địa phương đã cấp được 3126 giấy
phép tài nguyên nước các loại. Nhiều
địa phương đã tiến hành thanh tra,
kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở
có hoạt động khai thác, sử dụng tài
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn
nước với tổng số 270 đoàn kiểm tra,
với gần 2074 cơ sở được thanh kiểm
tra. Tổng số tiền phạt thu về cho ngân
sách nhà nước gần 10 tỷ đồng.

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
NĂM 2017

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng
cao của công tác quản lý nhà nước về
tài nguyên nước năm 2017, Cục sẽ
thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
như sau:

Một là, rà soát, sửa đổi, bổ sung
các cơ chế, chính sách về tạo nguồn
thu ngân sách, về áp dụng các công
cụ kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả và
tính bền vững trong khai thác, sử dụng
bảo vệ tài nguyên nước; xây dựng các
Quy định kỹ thuật ban hành các định
mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ thực
hiện các dự án chuyên môn; xây dựng
cơ chế giám sát thường xuyên, liên tục
các hoạt động khai thác, sử dựng tài
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn
nước thông qua việc áp dụng công
nghệ tự động, trực tuyến, cung cấp
thông tin thường xuyên, liên tục; rà
soát, sửa đổi một số văn bản trong
lĩnh vực tài nguyên nước cho phù hợp
với tình hình mới;  

Hai là, tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra, các biện pháp giám sát
hoạt động khai thác sử dụng nước, xả
nước thải, bảo vệ số lượng nước, chất
lượng nước.

Ba là, nghiên cứu đề xuất lộ trình
và phương án cấp phép qua mạng một
số giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên
nước ở cấp độ 3.

Bốn là, nghiên cứu khoa học phục
vụ công tác xây dựng các quy định kỹ
thuật, định mức kinh tế kỹ thuật nhằm
triển khai thực hiện các quy định của
Luật tài nguyên nước; Nghiên cứu và
nhân rộng các mô hình sử dụng nước
tiết kiệm hiệu quả hướng tới đảm bảo
an ninh nước cho một số khu vực thiếu
nước nghiêm trọng;...

Năm là, vận hành tốt 03 Chi cục
Quản lý tài nguyên nước tại khu vực
vùng miền trong công tác quản lý,
giám sát hoạt động khai thác, sử dụng
tài nguyên nước, xả nước thải vào
nguồn nước; Kiện toàn cơ cấu tổ chức
trong lĩnh vực tài nguyên nước;… 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ
trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đánh giá
cao và ghi nhận nỗ lực của Cục Quản
lý tài nguyên nước đã hoàn thành tốt
kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất
trong năm 2016.

Thứ trưởng nhấn mạnh, năm
2016, Cục Quản lý tài nguyên nước đã
hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trong
đó, nổi bật nhất là công tác hoàn thiện
thể chế pháp luật  và công tác thanh
tra, kiểm tra về tài nguyên nước. Cục
đã thể hiện tinh thần tập trung cao
trong chỉ đạo hoàn thiện các văn bản,
Đề án Chính phủ giao. 

Để phát huy các kết quả đạt được
trong công tác quản lý tài nguyên

nước, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý
tài nguyên nước cần hoàn chỉnh hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật
theo Luật tài nguyên nước; trong đó,
trọng tâm là việc xây dựng các định
mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở “kinh
tế hóa” tài nguyên nước; đẩy mạnh
công tác điều tra cơ bản và lập quy
hoạch tài nguyên nước; kiện toàn tổ
chức bộ máy như bộ phận thanh tra
chuyên ngành tài nguyên nước, các Ủy
ban lưu vực sông, Chi cục quản lý tài
nguyên nước, Viện khoa học tài
nguyên nước; đẩy mạnh nghiên cứu
khoa học công nghệ để ứng dụng vào
sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; đẩy
mạnh hợp tác quốc tế trong chia sẻ lợi
ích khai thác, sử dụng nguồn nước
chung cũng như học hỏi kinh nghiệm
quản lý tài nguyên nước.

Thứ trưởng cũng đề nghị Cục
Quản lý tài nguyên nước cần tăng
cường phối hợp, hướng dẫn các địa
phương trong công tác quản lý nhà
nước về tài nguyên nước; chủ động đề
xuất xây dựng quy hoạch tài nguyên
nước tầm quốc gia và lưu vực sông. 

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Cục
Quản lý tài nguyên nước, Cục trưởng
Hoàng Văn Bẩy gửi lời cảm ơn chân
thành tới sự chỉ đạo sát sao của Thứ
trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển và sự
giúp đỡ, tạo điều kiện của các đơn vị
thuộc Bộ. Đồng thời, Cục sẽ nghiêm
túc tiếp thu và triển khai thực hiện
hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của Thứ
trưởng trong thời gian tới.�

Nguồn: DWRM

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại Hội nghị.

HO�T Đ�NG QU�N LÝ



C
hiều 04/1/2017 tại trụ sở Bộ
Tài nguyên và Môi trường
(TN&MT), Bộ trưởng Bộ
TN&MT Trần Hồng Hà, Bộ

trưởng Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn
Xuân Cường đã đồng chủ trì buổi làm
việc bàn về công tác phối hợp giải
quyết công việc trong các lĩnh vực
quản lý giữa hai Bộ.

Tham dự buổi làm việc về phía Bộ
TN&MT có các Thứ trưởng: Nguyễn
Linh Ngọc, Võ Tuấn Nhân, Nguyễn Thị
Phương Hoa cùng lãnh đạo các đơn vị
trực thuộc Bộ. Về phía Bộ NN&PTNT
có các Thứ trưởng: Hà Công Tuấn, Vũ
Văn Tám, Lê Quốc Doanh cùng lãnh
đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Báo cáo về công tác phối hợp các
lĩnh vực quản lý của Bộ TN&MT với Bộ
NN&PTNT, Thứ trưởng Bộ TN&MT
Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết,
trong thời gian qua, hai Bộ và các đơn
vị trực thuộc đã chủ hợp tác tích cực,
phối hợp chặt chẽ trong từng lĩnh vực,
bảo đảm hoạt động thống nhất, hiệu
quả chức năng quản lý ngành và sự chỉ
đạo, điều hành thông suốt của Chính
phủ từ trung ương đến địa phương.

Trong giai đoạn 2011 - 2016, hai
Bộ đã phối hợp chặt chẽ trong nhiều
lĩnh vực như: Xây dựng trình ban hành
nhiều chủ trương, chính sách, pháp
luật thuộc chức năng nhiệm vụ được
giao; phối hợp trên các lĩnh vực quản
lý về đất đai, tài nguyên nước, lĩnh vực
môi trường, vấn đề biến đổi khí hậu;
đo đạc bản đồ; khí tượng thủy văn,
viễn thám, Địa chất và khoáng sản,
Biển và hải đảo…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ
trưởng Trần Hồng Hà cho rằng buổi
làm việc của hai Bộ đã có cuộc trao
đổi chung về công tác quản lý điều
hành của hai bộ một cách toàn diện

trên mọi lĩnh vực có liên quan. Theo
Bộ trưởng, buổi làm việc đã chỉ ra
những lĩnh vực hợp tác giữa hai bên
sao cho hiệu quả hơn trong công tác
hợp tác, phối hợp giữa hai Bộ trong
thời gian tới.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị
hai bên cùng nhau xem xét và coi sự
hợp tác giữa hai Bộ là mối quan hệ
gắn bó hữu cơ, không thể tách rời.
Làm sao để công tác chung của hai Bộ
đều thành công nhằm phục vụ tốt
công việc mà Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ giao. 

“Trong thời gian tới, tôi đề nghị hai
Bộ có quy chế, cơ chế để hợp tác, trao
đổi công việc giữa hai bên. Trước mắt,
lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên
quan của hai Bộ làm việc với nhau, khí
có các vấn đề chưa thống nhất thì nên
có sự vào cuộc của các Thứ trưởng
phụ trách lĩnh vực đó. Nếu cần, nữa thì
có cơ chế có thể báo cáo lên đến Bộ
trưởng để cùng nhau thống nhất, giải
quyết…” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà
nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

đồng tình với Bộ trưởng Trần Hồng Hà
về việc xây dựng các văn bản pháp
luật mà hai Bộ phụ trách trên cơ sở
những gì Luật đã ban hành cố gắng
giữ nguyên, còn với các văn bản quy
phạm pháp luật như Nghị định thì cố
gắng có sự thống nhất cao nhất giữa
hai Bộ. Quan điểm đó cũng được
thống nhất trong việc giải quyết những
vấn đề lớn đặc biệt là sự phối hợp giữa
các cơ quan chức năng của hai bên
trong việc giải quyết công việc của hai
Bộ để trên cơ sở đó hoàn thành tốt
nhất nhiệm vụ được giao. “Nếu chúng
ta đã thông về tư tưởng thì không có
việc gì là không xong…” - Bộ trưởng
Nguyễn Xuân Cường nói.

Cuối buổi làm việc, Bộ trưởng hai
Bộ đã thống nhất cử một Tổ công tác
có sự tham gia của hai bên để tổng
hợp, để thống kê những vướng mắc,
những bất cập cần tháo gỡ trình Thủ
tướng Chính phủ xem xét. Hai bên
cũng thống nhất sẽ thường quyên có
hoạt động tương tác, trao đổi thông tin
trong thời gian tới.�

Nguồn: Monre
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Hai Bộ họp bàn công tác phối hợp 
giải quyết công việc trong năm 2017

Toàn cảnh buổi làm việc chiều 04/1/2017 tại Trụ sở Bộ TN&MT.

HO�T Đ�NG QU�N LÝ
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S
áng ngày 10/01 tại thành phố
Cần Thơ, Bộ Tài nguyên và
Môi trường (TN&MT) đã phối
hợp với Đại sứ quán Hà Lan,

Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế
(IUCN) và Tổ chức hợp tác phát triển
Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo “Giải pháp
giữ nước cho Đồng bằng sông Cửu
Long”. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường Võ Tuấn Nhân và Bà
Nienke Trooster - Đại sứ quán Hà Lan
tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ
Chính phủ và các tỉnh Đồng bằng sông
Cửu Long xây dựng định định hướng,
chiến lược và các đề xuất cụ thể về giải
pháp giữ nước tiểu vùng trên Đồng
bằng phù hợp với điều kiện của từng
địa phương và được xem xét trên mối
tương quan giữa các tỉnh trong vùng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ
trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho
biết, Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) là một trong ba đồng bằng
trên thế giới dễ bị tổn thương nhất do
biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Hiện nay và trong những thập kỷ tới,
ĐBSCL sẽ phải đối phó với cả thách
thức toàn cầu về biến đối khí hậu và
thách thức khu vực về việc sử dụng
nguồn nước sông Mê Công trên
thượng nguồn. Những thách thức này
không tác động riêng lẻ mà kết hợp
liên hoàn gây ra những tác hại nghiêm
trọng cả về kinh tế và môi trường.

Thứ trưởng cũng cho rằng, nhằm
giảm áp lực, hạn chế thách thức nêu
trên, việc nghiên cứu chuyên sâu, xây
dựng định hướng, đề xuất các giải
pháp giữa nước phù hợp và hiệu quả
cho vùng, bao gồm cả giải pháp công
trình và phi công trình là một trong
những yêu cầu cấp bách của Chính
phủ và các tỉnh ĐBSCL trong thời gian
hiện nay.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn
Nhân cũng đề nghị các đại biểu thảo
luận tích cực, thẳng thắn, tập trung

vào 04 nội dung chính như sau: Một
là, thách thức về quản lý tài nguyên
nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long
và xem xét khả năng xây dựng một
chiến lược giữ nước cho toàn khu vực;
Hai là, định hướng cho tương lai về
quy hoạch kiểm soát lũ, quy trình vận
hành hệ thống tưới tiêu cho ĐBSCL
trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Ba là,
các giải pháp sinh kế bền vững phù
hợp với điều kiện địa phương và ứng
phó với biến đổi khí hậu. Bốn là, quan
điểm của từng địa phương trong việc
đề xuất, lựa chọn các giải pháp giữ
nước tối ưu trong đó có tính đến mối
tương quan giữa các tỉnh trong vùng.

Phát biểu tại Hội thảo, Bà Nienke
Trooster - Đại sứ quán Hà Lan tại Việt
Nam cũng chia sẻ, Việt Nam và Hà Lan
có mối quan hệ đối tác chiến lược về
thích ứng với biến đổi khí hậu và quản
lý nước. Bản kế hoạch Đồng bằng
sông Cửu Long (Mekong Delta Plan)
được hoàn thành năm 2013 là kết quả
quan trọng nhất cho đến nay trong
hợp tác chiến lược và đây cũng là tài
liệu hướng dẫn cần thiết cho sự phát
triển ĐBSCL. 

Bà Nienke Trooster  cũng khẳng
định, trong những năm qua, Chính phủ
Hà Lan và các đối tác phát triển đã ghi
nhận rất nhiều tiến triển trong việc
thực hiện các khuyến nghị của Bản Kế
hoạch ĐBSCL như việc thực hiện Dự
án Chống chịu khí hậu tổng hợp và
sinh kế bền vững ĐBSCL có một ý
nghĩa quan trọng để giúp khởi động
các công việc chuyển đổi cần thiết cho
ĐBSCL. Và các quyết định liên quan
của Chính phủ Việt Nam về thí điểm
liên kết phát triển kinh tế  xã hội
ĐBSCL, việc điều chỉnh các quy hoạch
đều là những bước đi quan trọng để
xây dựng các quy hoạch tổng hợp, liên
ngành và liên tỉnh cần thiết.

Thông tin cập nhật kịch bản BĐKH
của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn
và BĐKH (Bộ TN&MT) cho biết trong

thế kỷ 21 tình hình hạn hán, nước biến
dâng và các hiện tượng thời tiết cực
đoan sẽ ngày càng gay gắt, khắc
nghiệt hơn tại vùng ĐBSCL.

PGS. Gerado van Halsema cho
rằng, cần phải tính toán tổng nhu cầu
nước ngọt cung ứng cho toàn vùng
ĐBSCL, xác định ranh giới nước lợ -
nước ngọt để đưa ra các giải pháp
chuyển đổi mô hình canh tác phù hợp,
thay thế cho lúa vụ 3 đồng thời giữ
nước trong mùa lũ để cung ứng cho
toàn vùng trong mùa kiệt. Điều kiện
của ĐBSCL hoàn toàn có thể lựa chọn
mô hình canh tác khác có hiệu quả cao
hơn, phù hợp hơn và đáp ứng được
yêu cầu giữ nước ngọt cho khu vực hạ
nguồn, ven biển. 

TS. Lương Quang Xô, Phó viện
trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền
Nam (Bộ NN&PTNT) cũng nêu quan
điểm, quy hoạch kiểm soát lũ, quy
trình vận hành hệ thống tưới tiêu vùng
ĐBSCL đã phù hợp với kịch bản BĐKH
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phù
hợp với các phương án nghiên cứu tư
vấn khuyến nghị của một số tổ chức
quốc tế và có sự tính đến khả năng
điều tiết nguồn nước trên bình diện
toàn vùng và phân thành 4 tiểu vùng
canh tác phù hợp, đảm bảo linh hoạt
khi có lũ lớn thì xả, lũ nhỏ thì đóng để
giữ nước cho mùa kiệt. Không thể phá
bỏ hệ thống đê bao đã và đang được
triển khai sắp hoàn thiện theo quy
hoạch. Vấn đề đặt ra là cần tăng
cường hợp tác quốc tế để đạt được
mục tiêu khai thác tốt biển hồ
Tonlesap tại Campuchia để điều tiết lũ
cho ĐBSCL.

Theo GS.TS Võ Tòng Xuân, các
vấn đề ngoài lãnh thổ quốc gia, mang
tính quốc tế rất khó tác động. Vấn đề
đặt ra cần làm là phải xem xét, điều
chỉnh lại hệ thống các công trình và
mô hình canh tác phù hợp trong nội
vùng phù hợp.�

Nguồn: DWRM

Bàn giải pháp giữ nước 
cho Đồng bằng sông Cửu Long
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T
heo Bộ Tài nguyên và Môi
trường, tình trạng hạn hán,
xâm nhập mặn gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến các

tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL), Tây Nguyên, Nam Trung Bộ
có nguyên nhân chủ yếu là từ cuối
năm 2014, El Nino đã ảnh hưởng đến
nước ta, làm cho nền nhiệt độ tăng
cao, thiếu hụt lượng mưa trong cả
mùa lũ năm 2015 và từ đầu mùa cạn
năm 2016. 

Thống kê cũng cho thấy, trong
mùa lũ năm 2015, hầu hết các lưu vực
sông ở khu vực miền Trung chỉ có một
số trận lũ nhỏ. Lượng dòng chảy trong
mùa lũ đều thiếu hụt từ 20-70%. Từ
đầu mùa cạn 2016 đến nay, mực nước
trên các sông ở Trung Bộ xuống dần
và ở mức thấp. Lượng dòng chảy trên
các sông chính liên tục thiếu hụt từ 20
- 70%, có nơi trên 90%. Trong các
tháng từ 4 - 8/2016, dòng chảy trên
các sông Trung Bộ tiếp tục giảm, thiếu
hụt so với trung bình nhiều năm
(TBNN) từ 60 - 80%. 

Từ cuối năm 2015, toàn bộ lưu vực
sông Mê Công phải đối mặt với một
mùa khô rất khắc nghiệt, trong đó
vùng ĐBSCL đang phải chịu các tác
động nghiêm trọng của hạn hán và
xâm nhập mặn lịch sử và có diễn biến
cực kỳ phức tạp. Tổng lượng mưa
trong  năm 2015 trên lưu vực thiếu hụt
so với trung bình nhiều năm (TBNN)
khoảng 30%. Dòng chảy sông Mê
Công vào ĐBSCL trong mùa khô 2016
đạt mức nhỏ nhất, thậm chí đạt mức
lịch sử: tổng lượng dòng chảy tại Tân
Châu và Châu Đốc tháng 12/2015
giảm 50%, tháng 01/2016 giảm 45%,
tháng 02/2016 giảm 32%, tháng 3
giảm 24% so với TBNN. Ở ĐBSCL, độ
mặn lớn nhất mùa khô 2015 – 2016
đều cao hơn so với TBNN và vượt quá
độ mặn lớn nhất cùng kỳ đã từng quan

trắc được trong lịch sử. 
Mặt khác, nguồn nước dưới đất

cũng bị nhiễm mặn ở nhiều nơi, suy
giảm mực nước liên tục chưa có dấu
hiệu hồi phục. Theo kết quả nghiên
cứu cho thấy diện tích xâm nhập mặn
trong tầng chưa qp2-3 cho thấy diện
tích nước nhạt bị giảm từ 20.070 km2

xuống còn 17.213 km2 (từ 2003 đến
năm 2013).

Bên cạnh nguyên nhân do biến đổi
khí hậu đang diễn ra sớm và mạnh hơn
so với dự báo, gây ra thời tiết cực đoan
là hiện tượng El Nino mạnh và kéo dài
kỷ lục từ năm 2014 đến nay, tình trạng
trên còn có nguyên nhân từ việc gia
tăng sử dụng nước, trữ nước ở các
quốc gia thượng nguồn làm cho mặn
xâm nhập sâu hơn vào trong nội đồng.
Thêm vào đó, việc phát triển 08 đập
thủy điện ở Trung Quốc trên sông Mê
Công (đoạn thuộc Trung Quốc gọi là
sông Lan Thương) giai đoạn I, trong đó
06 đập thủy điện đã hoàn thành; giai
đoạn II dự kiến 06 đập thủy điện nữa
ở thường nguồn sông Lan Thương; và
kế hoạch phát triển 11 công trình thủy
điện thuộc Lào, Thái Lan và Campuchia
cũng gây ra ảnh hưởng to lớn đến
ĐBSCL của Việt Nam. 

Như vậy, tình trạng hạn hán, thiếu

nước xâm nhập mặn ở ĐBSCL trong
thời gian gần đây, ngoài những yếu tố
về thiên tai còn do nhân tai. Đó là do
việc vận hành điều tiết nước của các
hồ chứa trên dòng chính (Trung Quốc)
và cả trên dòng nhánh. Với tổng dung
tích của các hồ chứa ở Trung Quốc và
Lào hiện nay trữ nước khoảng 52 tỷ
m3, khả năng kiểm soát dòng chảy về
ĐBSCL là rất lớn.

Đối với khu vực miền Trung và Tây
Nguyên do đặc điểm tự nhiên, các
dòng sông ngắn và dốc, nên những
vấn đề về lũ lụt, hạn hán ở khu vực
này không thể được giải quyết triệt để
như đối với lưu vực sông Hồng, mà chỉ
có thể hạn chế, giảm thiểu tác hại và
thích ứng. 

Để giải quyết những vấn đề về sử
dụng nguồn nước ở các khu vực này,
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ
đạo tập trung theo dõi chặt chẽ diễn
biến của El Nino, khí tượng, thủy văn
và dự báo sớm về dòng chảy, xâm
nhập mặn, cung cấp thông tin kịp thời
để các địa phương chủ động các biện
pháp phòng, chống, hạn chế. Đồng
thời, chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên
nước, các cơ quan chuyên môn giám
sát vận hành xả nước xuống hạ du
theo quy trình của 64 hồ chứa lớn; tổ

Giải pháp ứng phó với hạn hán, 
xâm nhập mặn

NGHIÊN C�U - TH�O LU�N



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC [15]

chức nhiều đoàn công tác liên ngành
kiểm tra các địa phương, chủ hồ về
vận hành điều tiết các hồ trên các lưu
vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Sê San,
Srê Pôk và sông Ba; thanh tra đột
xuất và xử lý vi phạm hành chính đối
với 03 chủ hồ (Đắk Mi 4, An Khê - Ka
Nak và Srê Pôk 4A) do không tuân thủ
quy trình, nhất là việc xả nước xuống
hạ du.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ chủ trì,
phối hợp với địa phương liên quan rà
soát kết quả điều tra, xây dựng Đề án
điều tra, đánh giá và tìm kiếm nước
dưới đất gắn với tạo nguồn hỗ trợ cấp
nước sinh hoạt; xây dựng mô hình thí
điểm khai thác nước ngầm tưới tiết
kiệm cho một số cây công nghiệp có
giá trị kinh tế cao; đánh giá hiện trạng
khai thác nước mặt, nước dưới đất
trong điều kiện biến đổi khí hậu. Lập
quy hoạch tài nguyên nước, trước hết
là các nội dung về phân bổ, khai thác,
sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, gồm
cả nước mặt, nước dưới đất. Xây dựng
hạ tầng quan trắc, giám sát vận hành
các hồ chứa lớn, quan trọng; xây dựng
hệ thống thông tin, tự động trực tuyến
phục vụ điều hành, tối ưu hóa việc vận
hành hệ thống liên hồ; tăng cường
năng lực dự báo, cảnh báo, nhất là dự
báo hạn 10 ngày, tháng, mùa; rà soát,
điều chỉnh một số quy trình vận hành
liên hồ chứa. Rà soát, điều chỉnh các
quy trình vận hành đơn hồ thủy lợi,
thủy điện, bổ sung nhiệm vụ tham gia
giảm lũ và cấp nước cho hạ du theo
đúng quy định tại Điều 60 của Luật tài
nguyên nước. Thực nghiệm chủ
trương đóng cửa rừng tự nhiên, trồng
rừng, nâng cao chất lượng rừng để
bảo đảm nguồn thủy sinh của các hồ
chứa, đi đôi với các biện pháp sử dụng
nước tiết kiệm, hiệu quả. Tuyên
truyền, phổ biến, hướng dẫn người
dân thực hiện các biện pháp sử dụng
nước tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với ĐBSCL, để giải quyết tình
trạng hạn hán, xâm nhập mặn, Bộ Tài
nguyên và môi trường đã tích cực, chủ
động phối hợp với các Bộ ngành liên

quan chuẩn bị các nội dung để đề nghị
Trung Quốc xả nước tại Hội nghị Cấp
cao Mê Công - Lan Thương tổ chức
vào ngày 23/3/2016 tại Trung Quốc;
chỉ đạo Ủy ban sông Mê Công Việt
Nam thúc đẩy Ủy hội sông Mê Công
quốc tế thống nhất các biện pháp sử
dụng nước tiết kiệm và đảm bảo dòng
chảy về hạ du; có thư đề nghị Trung
Quốc tăng cường xả nước từ các công
trình thủy điện ở Vân Nam trong mùa
khô năm 2016. Chỉ đạo Trung tâm Khí
tượng Thủy văn quốc gia theo dõi sát
diễn biến thời tiết, tăng cường dự báo,
nhận định về khí hậu thủy văn, nguồn
nước. Giao Cục Quản lý tài nguyên
nước và Trung tâm Quy hoạch và Điều
tra tài nguyên nước Quốc gia sẵn sàng
hỗ trợ kỹ thuật, nhân lực và thiết bị để
thực hiện tìm kiếm nguồn nước ngọt;
hỗ trợ các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh,
Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Tiền
Giang, Sóc Trăng và Cà Mau. Xây dựng
tiểu dự án “Đầu tư nâng cấp và hoàn
thiện hệ thống quan trắc, giám sát tài
nguyên nước mặt tại ĐBSCL” thuộc Dự
án Sinh kế bền vững cho vùng đồng
bằng sông Cửu Long với sự tài trợ của
Ngân hàng thế giới. 

Đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi
trường đã tiến hành “Nghiên cứu đánh
giá tác động của các công trình thủy
điện trên dòng chính sông Mê Công”
do Tư vấn quốc tế DHI của Đan Mạch
thực hiện, kết thúc vào tháng 12/2015
tạo cơ sở khoa học để trao đổi với các
quốc gia ven sông về kế hoạch xây
dựng các công trình thủy điện dòng
chính hướng tới sử dụng hiệu quả và
bền vững nguồn tài nguyên nước sông
Mê Công.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên
và Môi trường sẽ đẩy mạnh hợp tác
trong khuôn khổ Ủy hội sông Mê Công
quốc tế để giải quyết hài hòa các vấn
đề về các công trình thủy điện trên
dòng chính. Tiếp tục đưa vấn đề phát
triển thủy điện dòng chính vào các
thỏa thuận cấp cao với Lào và
Campuchia; huy động nguồn lực của
quốc gia để 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 trong việc vận hành phát điện,
xả nước xuống hạ du, bảo đảm duy trì
dòng chảy tối thiểu trên sông ở mức
phù hợp. 

Đẩy mạnh công tác theo dõi, giám
sát các tác động của thủy điện dòng
chính thông qua mạng giám sát của
Ủy hội sông quốc tế; chủ động đối
thoại với các nước bạn về kế hoạch và
tình hình triển khai các công trình thủy
điện dòng chính theo các kênh hợp tác
đa phương  và song phương.

Chủ động xây dựng Kế hoạch
hành động thích ứng với các tác
động; tăng cường hoạt động xây
dựng các công cụ hỗ trỡ ra quyết
định như: tăng cường mạng theo dõi
giám sát tác động trong nước; xây
dựng cơ sở dữ liệu lưu vực, xây dựng
các công cụ theo dõi, giám sát và
đánh giá tác động …

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
đồng bằng 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. 

Tập trung xây dựng quy hoạch tài
nguyên nước ĐBSCL, gắn với kịch bản
BĐKH và các khuyến nghị của chuyên
gia Hà Lan trong Kế hoạch châu thổ
ĐBSCL. 

Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã
hội, các quy hoạch, lĩnh vực, trên cơ
sở khả năng thực tế 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 những khuyến nghị của Hà
Lan trong Kế hoạch Đồng bằng sông
Cửu Long.�

Nguồn: DWRM
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H
uyện đảo Lý Sơn của tỉnh
Quảng Ngãi có địa hình ít
phân cắt, diện tích đảo nhỏ
nên mạng suối kém phát

triển. Nguồn cung cấp nước trên đảo
chủ yếu dựa vào nguồn nước dưới đất
để sinh hoạt và sản xuất.  Mặt khác,
tổng lượng mưa trung bình năm
khoảng 2.400 mm nhưng phân bố
không đồng đều giữa các tháng trong
năm. Mùa mưa kéo dài từ tháng 9 đến
tháng 2 năm sau chiếm khoảng 80%
lượng mưa cả năm. Mùa khô kéo dài
từ tháng 3 đến tháng 8. Bên cạnh đó,
triều cường liên tục xâm thực mạnh và
sự phát triển kinh tế làm cho các
nguồn nước dưới đất bị nhiễm mặn và
nhiễm bẩn. Chính vì vậy, việc nghiên
cứu, điều tra đánh giá nước dưới đất
và đề xuất các giải pháp quản lý, khai
thác sử dụng hợp lý và bảo vệ nước
dưới đất là công việc hết sức quan
trọng nhằm phát triển bền vững tài
nguyên nước dưới đất ở đây. 

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

Các kết quả điều tra, đánh giá
nước dưới đất cho thấy, đảo Lý Sơn có
3 tầng chứa nước, bao gồm: tầng
chứa nước lỗ hổng Holocen (qh); tầng
chứa nước lỗ hổng Pleistocen (qp); và
tầng chứa nước khe nứt các thành tạo
phun trào Pleistocen (βqp)

Tầng chứa nước lỗ hổng
Holocen (qh) bao gồm các trầm tích
gió (vQ2), biển (mQ2) với diện tích
phân bố 3km2 phân bố ở phía Đông,
Đông Nam xã An Hải, Đông Nam xã An
Vĩnh và Nam, Tây Nam xã An Bình.
Thành phần đất đá chứa nước là cát
hạt mịn đến thô có chiều dày 2 - 9m. 

Kết quả bơm thí nghiệm ở các giếng
đào cho thấy mực nước từ 1,5 đến
3,0m cách mặt đất, lưu lượng từ 0,3
đến 2,3l/s nên có thể xếp vào loại giầu

nước trung bình, tuy nhiên ở vùng ven
biển nước thường bị mặn với độ tổng
khoáng hóa đến 2,7g/l. Hầu hết nước
của tầng bị nhiễm bẩn vi sinh, một số
nơi bị nhiễm bẩn các hợp chất nito.

Tầng chứa nước lỗ hổng
Pleistocen (qp) lộ thành những dải
hẹp ven bờ biển phía Bắc và  Nam xã
An Vĩnh; phía Đông Nam xã An Hải và
phía Nam xã An Bình với diện tích
khoảng 0,3km2, phần còn lại bị phủ
bởi tầng chứa nước qh. Tổng diện tích
phân bố của tầng chứa nước qp
khoảng 3,4km2. Thành phần đất đá
chứa nước là  cát thạch anh lẫn sạn
dày 3 - 8m.

Kết quả bơm thí nghiệm ở các
giếng đào cho thấy mực nước tĩnh
khoảng từ 2,0 đến 6,0m cách mặt đất,
lưu lượng đạt 0,3 đến 2,3l/s, có thể
xếp tầng vào loại giầu nước trung
bình. Chất lượng nước của tầng qp
tương tự như tầng qh, tức là bị mặn ở
vùng ven biển với độ tổng khoáng hóa
đạt đến 1,6g/l. Nước bị nhiễm bẩn vi
sinh và các hợp chất nito. 

Tầng chứa nước khe nứt các
thành tạo phun trào Pleistocen
(βqp) phân bố ở khu vực các miệng
núi lửa Hòn Tiền, Hòn Sỏi, núi Thới Lới
với diện tích rộng rãi ở trung tâm 2
đảo khoảng  12km2. Thành phần đất
đá chứa nước là dăm, sạn kết, từ màu
nâu vàng, xen các lớp mỏng bazan
olivin, bazan olivin, bazan dolerit màu
xám đen, xám xanh với chiều dày từ
6,0m đến 70m. Nước dưới đất xuất lộ
ở miệng phễu núi lửa Giếng Tiền và
Thới Lới có lưu lượng nhỏ chảy khá
thường xuyên là nguồn nước quan
trọng cho sinh hoạt, chăn nuôi gia súc
trên đảo. 

Kết quả khảo sát  các giếng đào
cho thấy mực nước tĩnh thay đổi phụ

thuộc vào địa hình từ 3,0m đến 30,0
m. Lưu lượng bơm thí nghiệm thay đổi
từ rất nhỏ  đến 6,25l/s có thể xếp vào
loại giàu nước trung bình với mức độ
bất đồng nhất cao. Nước dưới đất ở
đại bộ phận diện tích phân bố có chất
lượng tốt, riêng vùng ven biển bị mặn
với độ tổng khoáng hóa lên đến 32g/l. 

TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

Trữ lượng thác nước dưới đất là
lượng nước có thể lấy lên bằng các
công trình khai thác được bố trí hợp lý
cả về mặt kinh tế và kỹ thuật từ tầng
chứa nước hay một cấu trúc địa chất
thủy văn giới hạn cho phép trong
khoảng thời gian nhất định mà không
làm ảnh hưởng đến trữ lượng, chất
lượng cũng như không tác động đáng
kể đến môi trường. Căn cứ mức độ tin
cậy, trữ lượng khai thác được xếp vào
các cấp A, B, C1 và C2. Trữ lượng cấp
A và B được dùng để thiết kế khai thác
tập trung, cấp C1-khai thác đơn lẻ,
cấp C2 không được dùng để thiết kế
kai thác.

Huyện đảo Lý Sơn do có ý nghĩa to
lớn về kinh tế, an ninh và  quốc phòng
được đầu tư nhiều công trình điều tra,
đánh giá nước dưới đất với mục đích
tìm kiếm, phát hiện các nguồn nước
đáp ứng nhu cầu cung cấp nước ở đây.

Năm 1984, Đoàn 500N đã hoàn
thành lập bản đồ địa chất thủy văn
trên phạm vi cả nước tỉ lệ 1/500.000,
trong đó có đảo Lý Sơn. Kết quả đã
xác định các tầng chứa nước trên đảo
và đặc điểm của chúng làm định
hướng cho việc điều tra tiếp theo. 

Năm 1998, Liên đoàn địa chất
thủy văn miền Nam (nay là Liên đoàn
Quy hoạch và Điều tra tài nguyên
nước miền Trung) thực hiện đề án
“Lập bản đồ ĐCTV - ĐCCT và tìm kiếm
nguồn nước đảo Lý Sơn, tỉ lệ

Nước dưới đất đảo Lý Sơn 
và vấn đề cung cấp nước
PGS.TS. NGUY�N V�N ��N, H�I �CTV VI�T NAM
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1/25.000”. Kết quả đã xác định được 3
tầng chứa nước có ý nghĩa: qh, qp và
βqp. Tầng chứa nước βqp trong các
thành ta�o phun trào bazan phân bố
phần lớn, chiếm 70% diện tích đảo đã
được đánh giá trữ lượng nước dưới
đất xếp cấp C1 là 1.121m3/ng, tính
theo lưu lượng thực bơm ổn định ở
các lỗ khoan.

Năm 2012, Liên đoàn Quy hoạch
và Điều tra tài nguyên nước miền
Trung tiếp tục thực hiện đề tài “Điều
tra, đánh giá trữ lượng, hiện trạng sử
dụng và đề xuất giải pháp quy hoạch
khai thác, sử dụng hợp lý bảo vệ tài
nguyên nước trên địa bàn huyện đảo
Lý Sơn”. Kết quả nghiên cứu đã xác
định trữ lượng cấp C1 là  2.749m3/ng.

Năm 2014, UBND huyện Lý Sơn
thực hiện đề án “Thăm dò nước dưới
đất khu vực Trung tâm huyện”. Kết
quả xác đinh trữ lượng nước dưới đất
xếp cấp C1 ở đây là 1.192m3/ng.

Năm 2016, Liên đoàn Quy hoạch
và Điều tra tài nguyên nước miền
Trung thực hiện đề án: “Điều tra,
đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục
vụ xây dựng công trình cấp nước cho
các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”
phần đảo Lý Sơn. Sau khi đã thi công
hàng loạt các công trình khảo sát
trong đó có khoan 7 lỗ khoan với
chiều sâu 30-45m đã đánh giá, xác
định trữ lượng nước dưới đất xếp cấp
C1 cho tầng chứa nước qh là 769 và

tầng βqp là 2807, tổng số là
3576m3/ng. 

Kết quả đánh giá trữ lượng nước
dưới đất trên đảo các thời kỳ được tập
hợp ở bảng trên  đây cho thấy trữ
lượng nước dưới đất ở đảo khá lớn có
thể đủ cung cấp cho nhu cầu hiện tại
mà cả cho những năm tiếp theo. 

PHƯƠNG HƯỚNG ĐIỀU TRA, KHAI
THÁC SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI
NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Kết quả điều tra, đánh giá đến nay
cho thấy trữ lượng nước dưới đất tại
huyện đảo Lý Sơn tương đối phong
phú, song đang đứng trước nguy cơ
nhiễm mặn và nhiễm bẩn, đặc biệt
trong bối cảnh biến đổi khí hậu sẽ diễn
ra khốc liệt vào thế kỷ này. Việc điều
tra đánh giá tiếp theo cần được thực
hiện theo hướng chi tiết hóa nhằm
nâng cao trữ lượng và nâng cấp độ tin
cậy của lượng (trữ lượng hiện nay
chưa đủ điều kiện xếp cấp A và B). Mặt
khác cần thực hiện điều tra với mục
đích phòng ngừa, giảm thiểu và chống
nhiễm bẩn, nhiễm mặn, ứng phó với
biến đổi  khí hậu - nước biển dâng. Khi
có nhu cầu nước cao hơn cần điều tra
theo hướng bổ sung nhân tạo nước
dưới đất.

Việc khai thác sử dụng nước dưới
đất hiện nay ở đảo chủ yếu là đơn lẻ,
phân tán, tự phát. Các hộ dân đều có
thể đào giếng khai thác nước dưới

đất. Việc này cần nhanh chóng chấm
dứt, chấm dứt ngay tình trạng mỗi
nhà một giếng. Căn cứ vào đặc điểm
địa chất thủy văn của đảo, việc khai
thác nước dưới đất cần thực hiện theo
phương thức tập trung: xây dựng các
trạm cấp nước mini với công suất từ
500 đến 2.000m3/ngày. Các công
trình khai thác không quá sâu, mực
nước hạ thấp và lưu lượng khai thác ở
các giếng khoan không quá lớn, mà ở
mức hợp lý được xác định trên cơ sở
điều tra, đánh giá nước dưới đất. Như
vậy, sẽ dễ dàng quản lý và bảo vệ
tầng chứa nước khỏi bị cạn kiệt và
nhiễm bẩn.

Thực tế cho thấy, Huyện đảo Lý
Sơn đang trên đà phát triển. Dân cư
tập trung ngày một đông đúc, kinh tế
các ngành phát triển, du lịch sẽ phát
triển mạnh mẽ, khách tham quan
ngày một nhiều. Vấn đề bảo vệ môi
trường nói chung phải được quan tâm
thích đáng. Nếu môi trường được bảo
vệ tốt thì nước dưới đất cũng được
bảo vệ tốt. Các giải pháp bảo vệ môi
trường cũng đồng thời là các giải pháp
bảo vệ nước dưới đất. Mặt khác cần
điều tra phân vùng lãnh thổ  theo mức
độ tự bảo vệ nước dưới đất, trên cơ
sở đó quy hoạch lại việc phân bố
nghĩa trang, các bải thải, điểm  xả
thải…Bảo vệ nguồn nước dưới đất còn
được định hướng thông qua phòng
chống nhiễm mặn trong điều kiện khai
thác quá mức và nước biển dâng do
biến đổi khí hậu.

Từ những phân tích trên có thế rút
ra một số kết luận như sau: Một là,
vùng đảo Lý Sơn rất nghèo các nguồn
nước trên mặt. Hai là, việc xây dựng
các hồ đập chứa nước mất nhiều diện
tích đất, giá thành cao và không hiệu
quả. Ba là, trữ lượng nước dưới đất
xếp C1 đã được đánh giá đạt 8.638
m3/ng, đủ để cung cấp cho nhu cầu
hiện tại mà cả trong những năm tiếp
theo. Nước dưới đất đứng trước nguy
cơ nhiễm mặn, nhiễm bẩn, cần có các
giải pháp phai thác hợp lý và bảo vệ
thì các nguồn nước mới đảm bảo phát
triển bền vững.�

Số TT Năm hoàn
thành

Trữ lượng cấp C1, m3/ng Đơn vị thực hiện

Tầng qh Tầng βqp Tổng số

1 1998 1121 1121 Liên  QH & ĐT tnn
miền Trung 

2 2012 2749 2749 Liên  QH&ĐT tnn
miền Trung

3 2014 1192 1192 UBND huyện Lý Sơn

4 2016 769 2807 3576 Liên  QH&ĐT tnn
miền Trung

769 7869 8638

Tổng hợp kết quả đánh giá trữ lượng nước dưới đất đảo Lý Sơn
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QUY TRÌNH VẬN HÀNH: HIỆU QUẢ
ĐÃ RÕ

Theo Cục Quản lý Tài nguyên nước
(Bộ TN&MT), đến nay Bộ TN&MT đã
trình Thủ tướng Chính phủ ban hành
11 lưu vực sông lớn gồm: sông Hồng,
Mã, Cả, Hương, Vu Gia – Thu Bồn, Trà
Khúc, Kôn - Hà Thanh, Ba, Sê San,
SrêPôk và Đồng Nai. Cho đến thời
điểm này, có tổng số 67 hồ chứa, đập
dâng phải vận hành theo quy định của
11 Quy trình vận hành liên hồ chứa. 

Ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng
Cục Quản lý tài nguyên nước nhấn
mạnh: Việc ban hành kịp thời 11 Quy
trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu
vực sông có ý nghĩa hết sức quan trọng
nhằm bảo đảm sử dụng tổng hợp
nguồn nước và phòng chống tác hại do
nước gây ra. Đây cũng là cơ sở pháp lý
cho việc quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu
quả hơn nguồn nước của các hồ chứa
thủy lợi, thủy điện; gắn chế độ vận
hành của công trình với các yêu cầu về
phòng, chống lũ và điều tiết nước dưới
hạ du các hồ 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.

Sau khi đưa vào vận hành các hồ
đã điều tiết nguồn nước đảm bảo cho
việc cấp nước, vì vậy, đã góp phần

giảm bớt tình trạng thiếu nước ở hạ du
trong mùa cạn. Cụ thể: Mặc dù do ảnh
hưởng của hiện tượng Elnino, dòng
chảy đến các hồ ở mức thấp lịch sử,
tuy nhiên về cơ bản các hồ trong 11
Quy trình vận hành liên hồ chứa trên
11 lưu vực sông đã được Thủ tướng
Chính phủ ban hành đã thực hiện vận
hành theo Quy trình, mặc dù nhiều hồ
thường xuyên thiếu nước phát điện
nhưng trong mùa cạn vừa qua, thực tế
các hồ đã vận hành, điều tiết, bổ sung
một lượng nước tương đối lớn cho hạ
du, cụ thể: tổng lượng nước mà các hồ
chứa xả xuống hạ du 11 lưu vực sông
trong mùa cạn là  65,3 tỷ m3, riêng

khu vực Miền Trung và Tây nguyên các

hồ đã xả xuống hạ du khoảng 17,4 tỷ

m3, góp phần cấp nước cho các ngành

sử dụng nước, giảm thiểu đáng kể tác

động ảnh hưởng của Elnino.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện

nay, là chưa có hệ thống giám sát hồ

tự động, trực tuyến nên việc vận hành

xả nước của các hồ chứa gây khó khăn

cho công tác kiểm tra, giám sát việc

tuân thủ Quy trình; thông tin, dữ liệu

phục vụ công tác chỉ đạo điều hành

thiếu, không đồng bộ, đặc biệt là thiếu

các trạm giám sát lưu lượng xả của các

hồ chứa.

Quy trình vận hành liên hồ chứa:

Cứu hạn cho hạ du 
THÚY H�NG — XUÂN PH	
NG

Trong cuộc họp tổng kết của Cục Quản lý tài nguyên nước năm 2016, Thứ trưởng Bộ
TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã nhấn mạnh, đây là năm mà Cục có nhiều kết quả nổi bật
trong việc xây dựng thể chế và triển khai văn bản pháp luật về tài nguyên nước. Đặc biệt
là việc đưa các quy trình vận hành trong mùa cạn vào triển khai trên thực tế đem lại hiệu
quả rõ nét, đáp ứng phần nào nhu cầu chống hạn của các địa phương. 
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BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG: CẦN
SỰ PHỐI HỢP, THỐNG NHẤT CAO

Theo Cục trưởng Cục Quản lý tài
nguyên nước Hoàng Văn Bẩy, các quy
trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu
vực sông đã quy định cụ thể về chế độ
vận hành, cơ chế phối hợp giữa các hồ,
giữa các địa phương và trách nhiệm của
địa phương, của các Bộ, ngành trong
việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám
sát việc thực hiện quy trình của các chủ
hồ, các cơ quan có liên quan.

Mặc dù rất nhiều địa phương và
các chủ hồ đã thực hiện rất tốt việc
điều tiết, vận hành các hồ chứa, tuy
nhiên, có thể thấy sự phối hợp giữa
các Bộ, ngành, một số địa phương còn
chưa được nhuần nhuyễn hoặc chỉ xử
lý theo phạm vi từng địa phương mà
chưa xem xét tính tổng thể cho cả lưu
vực. Chính vì vậy, việc vận hành hồ, xả
nước cho hạ du chống hạn vẫn chưa
đem lại hiệu quả như mong muốn.

Theo quy định, khi xảy ra hạn hán
thiếu nước, chủ hồ phải xây dựng
phương án điều tiết nước, báo cáo với
địa phương và Bộ TN&MT để thống
nhất phương án điều tiết nước phù
hợp. Song trên thực tế ở một số địa
phương chủ hồ vẫn vận hành hồ theo
theo yêu cầu của địa phương. Đó là
chưa kể, việc xả nước cứu hạn cho hạ
du nhiều khi chủ hồ chỉ xin ý kiến qua
điện thoại mà không gửi văn bản đã
dẫn đến khó khăn cho cơ quan quản lý
khi tiến hành xử lý vi phạm. 

Để khắc phục những bất cập này,
các Bộ, ngành, địa phương cần rà
soát, tuân thủ chặt chẽ hơn nữa các
quy định liên quan đến trình tự, thẩm
quyền, chế độ cung cấp thông tin báo
cáo đã được quy định tương đối chặt
chẽ trong các Quy trình để đem lại
hiệu quả cao nhất trong việc chống
hạn cho hạ du.

TĂNG CƯỜNG THANH TRA, 
KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC VẬN
HÀNH HỒ

Sau khi 11 Quy trình được ban
hành, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo

Bộ TN&MT, Cục Quản lý tài nguyên
nước (Bộ TN&MT) đã tổ chức các đoàn
công tác làm việc với các lưu vực sông
Vu Gia – Thu Bồn, sông Sê San và một
số lưu vực sông khác, đồng thời có văn
bản gửi các địa phương thống nhất
phương án vận hành hồ để điều tiết
nguồn nước cũng như các văn bản đôn
đốc, chỉ đạo điều hành để đảm bảo đủ
nguồn nước cấp cho hạ du các hồ
chứa trên các lưu vực sông trong suốt
thời gian của mùa cạn.

Riêng năm 2016, Cục đã phối hợp
với Thanh tra Bộ kiểm tra quy trình
vận hành hồ chứa tại miền Trung -
Tây Nguyên. Kiểm tra đột xuất việc
thực hiện quy trình vận hành liên hồ
chứa đối với công trình thủy điện trên
lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn, Sê
San, SrePok, sông Ba và một số lưu
vực sông khác. Thực hiện công tác
thanh tra, kiểm tra quy trình vận
hành liên hồ chứa trên các lưu vực
sông Cả, sông Mã, sông Hồng, sông
Đồng Nai, sông Trà Khúc, sông Kôn -
Hà Thanh và sông Hương. Kết quả
kiểm tra cho thấy, về cơ bản các hồ
chứa đã vận hành tuân thủ tương đối
chặt chẽ các quy định về lưu lượng,
thời gian xả nước. Tuy nhiên, do ảnh
hưởng của hạn hán năm 2015, nên
một số hồ đã phải giảm lưu lượng xả
xuống hạ du để đảm bảo cân đối, có
nước cấp cho hạ du các hồ chứa
trong cả mùa cạn, dẫn đến một số hồ
chứa chưa đảm bảo được yêu cầu về
lưu lượng và thời gian xả như quy
định của Quy trình.

Để khắc phục những bất cập
trên đây, ngoài việc thành lập các
đoàn thanh tra trực tiếp để giám sát
việc thực hiện Quy trình, hàng ngày
Cục yêu cầu các đơn vị vận hành hồ
cung cấp toàn bộ thông tin, số liệu
vận hành hồ cập nhật lên chuyên
trang quanly/dwrm.gov.vn/hochua.
Qua đó, Cục có thể nắm bắt kịp thời
được tình hình xả nước của từng hồ
để quản lý và có giải pháp chỉ đạo
kịp thời. Nhờ có chuyên trang này
mà số liệu tại 67 hồ chứa trên 11 lưu

vực sông đã được đồng bộ giúp cho
công tác quản lý, giám sát được
thuận lợi và hiệu quả hơn. Trong thời
gian tới, Cục sẽ tiến hành nâng cấp
trang web hiện đại hơn đáp ứng nhu
cầu thực tế, giám sát được việc xả
nước của từng hồ ở các thời điểm
khác nhau. 

Đồng thời, Cục đang xây dựng
Thông tư quan trắc giám sát tài
nguyên nước trong đó yêu cầu lắp đặt
thiết bị về giám sát khai thác sử dụng
nước mặt, nước dưới đất, xả nước thải
đặc biệt là giám sát hồ chứa. Đây sẽ là
cơ sở pháp lý quan trọng giúp công
tác giám sát hồ chứa dễ dàng và
thuận lợi hơn.

Rõ ràng, chủ trương xây dựng các
quy trình vận hành liên hồ chứa trên
11 lưu vực sông đã góp phần quan
trọng vào việc giảm bớt hạn hán cho
hạ du. Trong điều kiện nguồn nước
đến đúng như thiết kế, các hồ chứa
luôn đáp ứng được yêu cầu cấp nước,
tuy nhiên, không phải năm nào cũng
đảm bảo nguồn nước đến, khi đó
không thể vận hành theo đúng quy
trình và tình trạng thiếu nước cấp về
hạ du sẽ xảy ra, nhất là vào cuối mùa
khô gây nên tình trạng căng thẳng
nước và nảy sinh nhiều vấn đề môi
trường. Vì thế, các vùng hạn không
thuộc khả năng điều tiết của các hồ
chứa thì Bộ, ngành, địa phương phải
phối hợp chặt chẽ, tìm kiếm nguồn
nước cấp cho bà con. Có như thế,
cùng với việc vận hành của các hồ
chứa chúng ta mới giải được những
cơn khát ở những vùng đất khô cằn
trong mùa cạn. 

Trong thời gian tới, Cục Quản lý tài
nguyên nước sẽ phối hợp với các cơ
quan chức năng ở Trung ương và địa
phương rà soát, đánh giá lại các quy
định của Quy trình vận hành liên hồ
chứa để rà soát, sửa đổi, bổ sung cho
phù hợp với điều kiện thực tế nguồn
nước, khai thác, sử dụng cũng như
ứng phó với biến đổi khí hậu đang
ngày càng rõ rệt lên tài nguyên nước
như hiện nay.�
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N
gày 28/11/2016, nhận lời
mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại
giao Hungary, Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường

Trần Hồng Hà đã dẫn đầu đoàn Việt
Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh về
Nước năm 2016 tại Budapest, Hungary
(Budapest Water Summit 2016).

Hội nghị Thượng đỉnh về Nước
năm 2016 do Hungary và Hội đồng
Nước Thế giới phối hợp tổ chức theo
sáng kiến của Tổng thống Hungary và
là sự kiện lần thứ 2 sau Hội nghị lần
đầu vào năm 2013.

Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về
Nước năm nay có Chủ tịch Đại hội
đồng Liên Hợp quốc, Chủ tịch Ngân
hàng Thế giới, nguyên thủ của 6 quốc

gia, Bộ trưởng và Lãnh đạo cấp Bộ
quản lý về môi trường và nước của
nhiều quốc gia trên thế giới.

Mục đích của Hội nghị Thượng đỉnh
về Nước năm 2016 nhằm thúc đẩy việc
đưa nghị sự về nước trở thành khởi
nguồn cho hợp tác, hoà bình và phát
triển tại tất cả các quốc gia mong
muốn phát triển bền vững, giảm thiểu
các rủi ro và xung đột toàn cầu.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng
Hà dẫn đầu, với sự tham gia của Đại
sứ Việt Nam tại Hungary và Chánh Văn
phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê
Công Việt Nam. Tham gia Hội nghị
này, đại diện của Đoàn Việt Nam đã
cùng nước chủ nhà đồng chủ trì Phiên

toàn thể về quản lý tổng hợp tài
nguyên nước.

Hội nghị Thượng đỉnh về Nước
năm 2016 đã đưa ra thông điệp "Nước
kết nối - các hành động cho Chương
trình Nghị sự 2030" với các nội dung
chính là: Năm 2015 là dấu mốc khởi
đầu cho kỷ nguyên mới về phát triển
của thế giới với việc đặt ra các Mục
tiêu phát triển bền vững 2030 (SDGs);
Nước là tài sản tự nhiên quan trọng
nhất của nhân loại. Tuy vậy, nước lại
đang là một vấn đề nghiêm trọng nhất
trên toàn cầu; Nước vừa là tác nhân,
vừa là yếu tố kết nối các Mục tiêu phát
triển bền vững. Vì vậy, các hành động
về nước là yêu cầu bắt buộc có ý
nghĩa đạo đức đối với nhân loại.�

Nguồn: MONRE

S
áng ngày 29/11, tại Trung
tâm Triển lãm Lyon Eurexpo,
thành phố Lyon, Cộng hoà
Pháp đã khai mạc Triển lãm

quốc tế về thiết bị, công nghệ và dịch
vụ môi trường Pollutec 2016.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng
Hà dẫn đầu, tham gia đoàn còn có các
Bộ: Công thương, Xây dựng, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Thành
phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,
tỉnh Khánh Hoà, tỉnh Bình Dương;
cùng với 23 doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực môi trường và liên quan. 

Việc tham gia triển lãm quốc tế
về thiết bị, công nghệ và dịch vụ môi
trường Pollutec 2016 sẽ là cơ hội tốt
để Việt Nam giới thiệu với bạn bè thế
giới chính sách, những nỗ lực và
thành tựu của Việt Nam trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường, ứng phó với
biến đổi khí hậu, phát triển bền
vững; tiềm năng hợp tác và môi
trường kinh doanh an toàn thuận lợi

tại Việt Nam, thu hút các nguồn lực
quốc tế đầu tư cho hoạt động bảo vệ
môi trường và liên quan; là cơ hội để
các tổ chức, doanh nghiệp trong
nước giới thiệu, quảng bá các giải
pháp, thiết bị, công nghệ môi
trường, sản phẩm sinh thái, các dự
án tiềm năng với các đối tác quốc tế;
tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư,
sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực
môi trường, phát triển bền vững.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để
các tổ chức, doanh nghiệp trong nước
học hỏi kinh nghiệm của các doanh
nghiệp, tổ chức và các chuyên gia
hàng đầu trong lĩnh vực môi trường và
liên quan đến từ nhiều quốc gia. 

Trong khuôn khổ các hoạt động
của Đoàn Việt Nam tại Triển lãm, Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trần Hồng Hà đã tham gia các hoạt
động quan trọng như: cắt băng khai
mạc Triển lãm Pollutec 2016; tiếp xã
giao ông Christophe Sirugue, Quốc vụ
khanh Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp

phụ trách lĩnh vực công nghiệp; gặp
gỡ song phương với ông Bruno
Lechevin, Chủ tịch Cơ quan quốc gia
về môi trường và năng lượng của Pháp
(ADEME); chủ trì Lễ khai mạc Khu triển
lãm Pollutec và cắt băng khai trương
Gian triển lãm “Việt Nam – Quốc gia
Danh dự”. Đặc biệt, Bộ trưởng Trần
Hồng Hà với vai trò là khách mời danh
dự của Triển lãm Pollutec 2016, đã
tham gia Tọa đàm với các phóng viên
quốc tế tại trường quay Plateau TV của
Pollutec 2016.�

Triển lãm Pollutec 2016

Hội nghị Thượng đỉnh về Nước năm 2016

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cắt băng 
khai mạc Khu triển lãm Pollutec 2016.
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Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tiếp và làm việc với ông Ory Csaba, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam.
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S
áng ngày 7/12, tại trụ sở Bộ
Tài nguyên và Môi trường,
Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc
đã có buổi tiếp và làm việc với

ông Ory Csaba, Đại sứ Đặc mệnh toàn
quyền Hungary tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Ory
Csaba cho biết, trong 8 năm qua, đại
diện Hiệp hội nước Hungary đã thực
hiện rất nhiều dự án thành công tại Việt
Nam. Đầu năm 2016, Dự án nhà máy
cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch,
tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành giai
đoạn 1 và cung cấp nước sạch cho
người dân trong 10 xã của huyện. Trong
đợt lũ lụt lớn vừa qua tại tỉnh Quảng
Bình, nhà máy vẫn hoạt động tốt và
người dân vẫn nhận được nước sạch.

Tại buổi tiếp, ông Robert Forintos
cũng giới thiệu về một số công nghệ
như công nghệ lọc nước bẩn thành
nước sạch, biến nước mặn thành nước
ngọt; các công nghệ xử lý nước thải
sinh hoạt, nước thải từ bãi rác và nước
ô nhiễm xung quanh các đồng ruộng…;
đồng thời khẳng định, với kinh nghiệm
8 năm và các công nghệ hiện đại với
giá cả hợp lý so với mặt bằng chung
của thế giới, Hiệp hội nước Hungary
sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Việt
Nam và Bộ TN&MT trong lĩnh vực tài

nguyên nước và các lĩnh vực khác mà
Hiệp hội có thế mạnh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng
Nguyễn Linh Ngọc gửi lời cảm ơn tới
Chính phủ Hungary đã hoàn thành Dự
án cung cấp nước sạch cho người dân
huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Về những đề xuất của phía Hungary,
Thứ trưởng cho rằng những công nghệ
này rất cần thiết đối với Việt Nam. Thứ
trưởng đã đề xuất các công nghệ cung
cấp nước sạch của Hungary trong
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới do Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì
để có thể cung cấp nước sinh hoạt quy
mô nhỏ cho các vùng nông thôn, đặc

biệt là cho đồng bào vùng sâu, vùng

xa và hải đảo – những nơi mà nguồn

nước sinh hoạt rất khan hiếm.
Đồng thời, Thứ trưởng cũng cho

rằng, các công nghệ tái sử dụng nước,
xử lý nước thải bãi rác… cũng rất quan
trọng đối với Việt Nam. Vì vậy, Thứ
trưởng đề nghị Bộ TN&MT cùng với phía
Hungary cần tổ chức một buổi Hội thảo
với sự tham gia của các Bộ, ngành liên
quan; các địa phương, các nhà khoa
học, chuyên gia trong công nghệ xử lý
nước thải và các doanh nghiệp xử lý rác
thải, nước thải… để cùng thảo luận,
nghiên cứu và lựa chọn các công nghệ
tốt nhất để áp dụng tại Việt Nam.�

Nguồn: MONRE

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Việt Nam và Hungary:
Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực
tài nguyên nước
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B
ộ trưởng Trần Hồng
Hà vừa kí Quyết định
số 2717/QĐ-BTNMT
về việc chuyển Văn

phòng thường trực Phân ban
Việt Nam trong Ủy ban liên
Chính phủ Việt Nam - Hà Lan
về thích ứng với biến đổi khí
hậu và quản lý nước từ Cục
Quản lý tài nguyên nước sang
Vụ Hợp tác quốc tế.

Theo Quyết định, Bộ
trưởng yêu cầu Cục Quản lý tài
nguyên nước có trách nhiệm
bàn giao tài sản, tài chính, hồ

sơ, tài liệu và các vấn đề liên
quan của Văn phòng về Vụ
Hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng giao Vụ trưởng
Vụ Hợp tác quốc tế làm Chánh
Văn phòng, chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch Phân ban, trước
Bộ trưởng và trước pháp luật về
toàn bộ hoạt động của Văn
phòng. Chánh Văn phòng, Vụ
trưởng Vụ Hợp tác quốc tế sử
dụng nhân sự và bộ máy của
Vụ Hợp tác quốc tế để thực hiện
các nhiệm vụ của Văn phòng.�

Nguồn: DWRM

Chuyển giao nhiệm vụ Văn phòng thường
trực Phân ban Việt Nam - Hà Lan về thích
ứng với BĐKH và quản lý nước 

T
háng 11/2016, tại Hà Nội, Bộ
Nông nghiệp & PTNT phối
hợp cùng Cơ quan Hợp tác
quốc tế Nhật Bản (JICA),

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ
ký biên bản ghi nhớ về “xây dựng Dự
án vận hành hồ chứa trong tình huống
khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng
hệ thống thông tin quản lý toàn diện”. 

Dự án “Vận hành hồ chứa trong
tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu
quả bằng hệ thống thông tin quản lý
toàn diện” được thực hiện trong khuôn
khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam
và Chính phủ Nhật Bản, sử dụng nguồn
viện trợ không hoàn lại của Chính phủ
Nhật Bản thông qua tổ chức Jica.

Dự án tập trung vào việc chuẩn bị
cơ sở vật chất hiện đại phục vụ công

tác dự báo, cảnh báo lũ trên lưu vực
sông Hương (Thừa Thiên Huế) sử
dụng công nghệ quan trắc, đo mưa,
đo lưu lượng nước tự động trên 03
hồ, đập phía thượng lưu sông Hương
và được xử lý bằng hệ thống phần

mềm chuyên dụng. Kết quả sẽ được
sử dụng cho công tác dự báo, cảnh
báo, hỗ trợ ra quyết định trong công
tác PCTT tại cơ quan Trung ương và
tỉnh Thừa Thiên Huế.�

Nguồn: Tổng cục Thủy lợi

Ký Biên bản ghi nhớ xây dựng dự án:
Quản lý lũ tổng hợp trên lưu vực sông Hương

Toàn cảnh buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ

Văn phòng thường trực Phân ban Việt Nam
trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan
về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý
nước (Văn phòng) được thành lập tại Quyết định
số 769/QĐ-BTNMT ngày 27/4/2011 của Bộ
trưởng Bộ TN&MT. Văn phòng là bộ phận giúp
việc Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính
phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi
khí hậu và quản lý nước, có chức năng giúp Chủ
tịch Phân ban, Bộ trưởng Bộ TN&MT tổ chức
thực hiện Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến
đổi khí hậu và quản lý nước.
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N
ước có thể nằm sâu hơn bên
dưới bề mặt của Trái đất hơn
chúng ta nghĩ.  Phát hiện
này có thể cho chúng ta biết

rất nhiều về cấu trúc độc đáo của hành
tinh trái đất cũng như sự phát triển của
khoa học Trái Đất và những nghiên cứu
mới về nước trong tương lai. 

Các nhà khoa học tại trường Đại
Florida, Mỹ đang chạy mô hình mô
phỏng  khoáng vật brucite khoáng vật
hình thành từ manti Trái Đất, kết quả
cho kết luận rằng nước có thể tồn tại
ở dưới độ sâu có áp lực cao lên đến
595 km dưới mặt nước - sâu hơn nhiều
so với ước tính trước đó.

Biết được lượng nước ngầm dưới
trái đất có thể giúp các nhà khoa học
hiểu rõ hơn về nguồn gốc của trái đất,
giúp giải thích hoạt động địa chất, như

núi lửa. Thêm vào đó, nó có thể cung
cấp cho chúng ta về ý tưởng về việc
mất bao lâu thì  hành tinh trái đất bị
hết nước.  

Hàng năm, hàng tỉ tấn nước bị hút
xuống lớp vỏ trái đất do hiện tượng
hút chìm nơi một mảng lục địa này va
chạm vào một mảng lục địa khác. Hiện
tượng này cũng quan trọng như hiện
tượng mưa và bay hơi trong chu trình
của nước.  Và các nhà khoa học cũng
đã phát hiện ra rằng, các khoáng vật
ngậm nước này cũng bị biến đổi và
không ổn định khi ở các độ sâu khác
nhau dưới lòng đất. Khi chúng bắt đầu
phân hủy, nước sẽ bị tách ra và quay
trở lại bề mặt mặt đất thông qua các
hoạt động núi lửa. 

Trong các nghiên cứu trước đây
cho biết nước có thể được lữu trữ dưới

lòng đất khoảng 300km dựa trên tính
toán nhiệt độ và áp lực tại những điểm
này, khoảng cách này dao động theo
khoảng cách đến manti trái đất. 

Nếu có thể trữ được một lượng lớn
nước ở độ sâu như vậy có thể giải
thích được tại sao phần lớn bề mặt trái
đất là nước và có thể thay thế giả
thuyết về việc hình thành nước từ việc
tan băng. 

Nước ở dưới sâu trong lòng Trái
đất có vai trò rất quan trọng đối với
nước trên bề mặt trái đất. Vì vậy, mục
tiêu của nghiên cứu này là hiểu và biết
được lượng nước lưu trữ ở dưới sâu
trong lòng trái đất, hiểu được mối liên
hệ giữa các hoạt động động lực Trái
đất với lượng nước lưu trữ bên trong
Trái đất.�

Nguồn: Water technology.net

Phát hiện mới về chu trình nước 

M
ỹ sẽ chi khoảng 3,6 triệu đô la cho dự án nghiên
cứu chỉ số cảnh báo sớm về tác dụng độc hại
của tảo nở hoa trong hệ thống nước ngọt, và
một hệ thống phân phối thông tin để hỗ trợ các

khuyến cáo y tế công cộng. Trong khi đó, một nghiên cứu
khác cho rằng, ước tính chi phí của ô nhiễm nước ngọt do
sự nở hoa của tảo độc hại là khoảng 64 triệu đô, chi phí này
lớn hơn rất nhiều chi phí đầu tư cho nghiên cứu.  

Tảo nở hoa gây ra những mối nguy hại cho sức khỏe
con người và động vật và cũng có thể dẫn đến làm chết cá
và các loài thủy sinh vật khác do gây ra mùi và thay đổi môi
trường nước.

Ông Charles Bolden - Quản trị viên của NASA cho biết:
“Điều thuận lợi của các vệ tinh không gian là không chỉ góp
phần có những hiểu biết tốt hơn về hành tinh trái đất mà
còn giúp cải thiện chất lượng môi trường trên toàn thế giới.
Do vậy, NASA hiện đang hướng đến ứng dụng sử dụng dữ
liệu không gian và thăm dò khoa học trong nghiên cứu để
bảo vệ sức khỏe và an toàn, vệ sinh môi trường nước”. 

Các dữ liệu thu thập về các loài tảo gây ra độc hại cho
môi trường nước sẽ được chuyển đổi sang một định dạng có
thể truy cập được và liên kết với các yếu tố liên quan thông
qua các thiết bị di động và cổng thông tin điện tử. 

Cùng với mối tương quan với sự chuyển động của khí
carbon dioxide giữa khí quyển và đại dương, biến đổi khí
hậu, những cảm biến này giúp xác định các vùng tảo độc
hại bằng cách phát hiện màu sắc của lớp nước trên cùng nơi
ánh sáng xuyên tới của đại dương. 

Dự án cũng sẽ bao gồm một thành phần nghiên cứu để
nâng cao hiểu biết về các nguyên nhân môi trường và tác
động sức khỏe của tảo xanh, tảo nở hoa và các loài thực vật
phù du trên khắp nước Mỹ.�

Nguồn: Water technology.net

Sử dụng dữ liệu vệ tinh để ngăn chặn hiện
tượng tảo nở hoa trong  nước ngọt 

Ảnh: Nasa

KHOA H	C CÔNG NGH
 - H�P TÁC QU�C T



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC[24]

C
ác kĩ sư của trường Đại học Ohio, Mỹ đã phát triển
một tấm kim loại còn có thể gọi là những lá đèn
kim loại phát tia UV cực tím (LED) giúp người sử
dụng có thể xử lý nước sạch và khử trùng các thiết

bị y tế. 
Trên Tạp chí Ứng Dụng Vật lý, các nhà nghiên cứu đã

mô tả cách họ thiết kế những tấm lá đèn LED này chiếu ánh
sáng sâu quang phổ tia cực tím. Ánh sáng tia cực tím
thường được quân đội, các tổ chức nhân đạo hay nhà công

nghiệp sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
Giáo sư Roberto Myers – Người đứng đầu nhóm nghiên

cứu cho biết, hiện nay, nếu muốn tạo tia cực tím sâu thì
phải sử dụng đèn thủy ngân. Tuy nhiên, thủy ngân lại là
một chất độc hại. Chính vì vậy, sử dụng đèn LED sẽ hiệu
quả hơn và việc tạo ra tia cực tím từ đèn LED sẽ an toàn hơn
và dễ vận chuyển hơn với chi phí hợp lý. “Chúng ta có thể
làm sạch nước ở mọi nơi, bất cứ nơi nào chúng ta cần” -Giáo
sư Roberto Myers cho biết. 

Ông lưu ý rằng, các nhà nghiên cứu khác cũng đã chế
tạo đèn LED tạo ra tia UV sâu ở quy mô phòng thí nghiệm
nhưng bằng cách cực kì kĩ càng công phu và phải sử dụng
chất bán dẫn tinh thể chi phí cao là rào cản cho phát triển
ứng dụng này để sản xuất đại trà. 

Công nghệ nano trên tấm kim loại (foil)  có thể cho phép
sản xuất quy mô lớn với một vật liệu nhẹ hơn, rẻ hơn và
thân thiện hơn với môi trường có thể phát tia UV sâu.
Nghiên cứu của Giáo sư Myers cùng với những nghiên cứu
của tiến sĩ sinh học Brelon J. cho phép chúng ta có thể hy
vọng sự kết hợp công nghệ Nanophotonics được triển khai
ứng dụng này với quy mô công nghiệp.�

Nguồn: Michigan Tech, Sarah Bird

Các nhà nghiên cứu trường Đại học bang Ohio đã phát triển một
kỹ thuật để tạo ra các điốt phát sáng trên lá kim loại.

Ứng dụng đèn LED trong xử lý nước sạch và
khử trùng các thiết bị y tế

Cải tiến mô hình quan trắc Hồ Lớn tại Mỹ 

T
ạp chí Khoa học Khí hậu, Mỹ
tháng 12/2016 đã giới thiệu
mô hình tích hợp mô hình khí
hậu và mô hình nước đầu

tiên trên thế giới. Mô hình mới này sẽ
hữu ích hỗ trợ cho những dự đoán khí
hậu, mô hình hóa môi trường sống
của các loài xâm lấn, giảm thiểu tác
động do sự cố tràn dầu và các nghiên
cứu môi trường khác.

Trước đây, các mô hình khí quyển
và mô hình thủy động lực học vẫn
được nghiên cứu và mô phỏng riêng
biệt. Hiện nay, đã có một mô hình siêu
máy tính mà có thể tổ hợp các yếu tố
khí hậu và thủy động lực cho một khu
vực rộng lớn như vùng Hồ Lớn Bắc Mỹ.

Phó giáo sư Pengfei Xue, trường
Đại học Công nghệ Michigan là người
dẫn đầu nghiên cứu này tại Trung tâm

Nghiên cứu Great Lakes. 
Để kết nối được các vấn đề này,

mô hình phải sử dụng các phép nối
phân tích 2 chiều và  mô hình kết nối
3 chiều để làm rõ những tương tác
giữa hồ và khí quyển. Các phép nối 2
chiều cho phép tương tác phản hồi
với nhau giữa các bên.

Để có cái nhìn rõ hơn, cụ thể hơn
như những nghiên cứu đã thực hiện
chạy tại vùng duyên hải, mô hình mới
này mô phỏng thủy động lực học của
vùng Hồ Lớn với mô hình thủy động
học 3-D xây dựng trên hệ lưới 40 lớp
quét theo chiều dọc và 2km chiều
ngang. Như vậy, tính ra là khoảng
50.000 lưới cho mỗi lớp cho phép phân
tích và có thể phân tích được những
phản hồi dữ liệu giữa môi trường
không khí và môi trường nước. 

Các bộ dữ liệu lớn này cần phải
được xử lý riêng biệt, do vậy một siêu
máy tính đã được thiết kế để có thể
chạy được những bộ dữ liệu này. PGS
Xue đã sử dụng bộ máy tính này ở
Trung tâm nghiên cứu Hồ Lớn, tại đây
ông cùng với nhóm nghiên cứu của
mình đã hiệu đính chính xác mô hình
này bằng cách so sánh các mô phỏng
đã từng thực hiện trong quá khứ và
các dữ liệu vệ tinh. 

Giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu
là sẽ mở rộng mô hình cho các hoạt
động nước chảy tràn bề mặt. Với phiên
bản hiện nay, đây là mô hình mới nhất
có thể cung cấp những thông tin
nghiên cứu phong phú và chi tiết về
Hồ Lớn, đồng thời cũng đưa ra những
thông tin nhiều hơn đặc biệt về những
biễn đổi khí hậu, các sự cố tràn dầu và
các loài xâm lấn.�

Nguồn: Michigan Tech, Sarah Bird
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C
hỉ cần những dụng cụ đơn
giản trị giá chưa tới 200.000
đồng, hai nữ sinh Nguyễn Thị
Thu Ngân và Nguyễn Thị Yến

Linh (lớp 8A3, Trường THCS Thuận
Hưng, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) đã
làm ra thiết bị lọc nước bằng năng
lượng mặt trời giúp ích cho cuộc sống.

Các vật liệu như thùng xốp, chai
nước, ống dẫn, tấm kính được các em
tận dụng ở gia đình rồi mang đến
trường để cùng thực hiện với quyết
tâm cho ra đời thiết bị lọc nước. Từ
thiết kế trên bản vẽ, Thu Ngân và Yến
Linh đã cụ thể vào các vật liệu mình
tìm được sau đó lắp vào. “Tuy khá vất
vả nhưng hai em vẫn kiên trì lắp rồi
thử nghiệm. Với vai trò người hướng
dẫn, tôi không thể trực tiếp giúp mà
chỉ gợi ý để các em vận dụng đúng
kiến thức đã học vào thực tế. Nhờ các
em học giỏi vật lý nên khi gợi ý các em
đã biết được phải vận dụng kiến thức

gì. Và đúng như thế, các em đã sử
dụng kiến thức về sự bay hơi và ngưng
tụ của nước để hoàn thiện hệ thống
lọc” -  Thầy Phạm Văn Loản, giáo viên
dạy môn Toán - Tin học trường THCS
Thuận Hưng, cho biết.

Với sự kiên trì, nhẫn nại và sự
thông minh, nhanh nhạy trong xử lý
tình huống, cuối cùng hệ thống lọc
nước mặn thành nước ngọt của Thu
Ngân và Yến Linh đã thử nghiệm
thành công sau 2 tháng nghiên cứu.
Cấu tạo của thiết bị khi hoàn thiện khá
đơn giản: chỉ là một thùng xốp, bên
trong được phủ nhựa đen giúp hấp thụ
ánh sáng mặt trời từ thấu kính, lăng
kính và một tấm kính thủy có công
dụng để tăng sự phản chiếu của ánh
nắng mặt trời. Cùng với đó là hai bình
dùng để chứa nước uống và nước
nóng, một số ống, van thu nước. 

Mô hình khá đơn giản, dễ tìm vật
liệu, nếu được sử dụng rộng rãi thì

người dân không còn lo sợ thiếu nước
sử dụng do nước bị nhiễm phèn,
nhiễm mặn. Thiết bị này có thể để ở
bất cứ nơi nào có ánh sáng, có thể để
được cả ở trên mái nhà, thời gian để
biến nước mặn, nước nhiễm phèn
thành nước ngọt tương đối ngắn.�

Nguồn tin: thanhnien.vn

2 nữ sinh lớp 8 chế thiết bị lọc nước mặn
thành ngọt bằng năng lượng mặt trời

N
gày 30/11, tại Hà Nội,
Phòng Thương mại Hoa Kỳ
tại Hà Nội (Amcham Hà Nội)
trao tặng Giải thưởng cống

hiến cho cộng đồng (Amcham CSR
Recognition Award) cho Dow, đánh
dấu lần thứ 2 liên tiếp Dow được vinh
danh nhờ các hoạt động trách nhiệm
xã hội (CSR) bền vững tại Việt Nam. 

Giải thưởng là sự ghi nhận  những
cống hiến tích cực của Dow trong việc
hỗ trợ người dân Việt Nam giải quyết
những vấn đề cấp bách như nước
uống sạch, phát triển bền vững và bảo
vệ môi trường.

Trong năm 2016, Dow đã triển
khai những hoạt động CSR nổi bật như
chương trình tài trợ 8 hệ thống lọc
nước cho các trường học và bệnh viện
vùng nông thôn nằm trong khuôn khổ
Biên bản Ghi nhớ được gia hạn hai
năm đến năm 2018 giữa Dow và Ban
Điều phối Viện trợ Nhân dân
(PACCOM). Qua đó, đã mang nguồn
nước uống sạch và antoàn đến với hơn
4.000 học sinh và bệnh nhân. 

Gần đây nhất, doanh nghiệp đã
chung tay cùng trên 1.200 tình nguyện
viên tham gia Ngày dọn sạch hồ Hà Nội
để bảo vệ tài nguyên nước và môi trường. 

Đánh giá về hoạt động CSR của
Dow tại Việt Nam, ông Adam Sitkoff,
Giám đốc Điều hành Amcham tại Hà
Nội cho biết: “Đây là năm thứ hai
chúng tôi tổ chức trao giải thưởng CSR
Recognition Award nhằm tiếp tục ghi
nhận các doanh nghiệp đã có hoạt
động CSR hiệu quả tại Việt Nam.  Giải
thưởng cũng cho thấy Dow đã hiểu
được mối liên kết giữa doanh nghiệp
và xã hội và hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp không chỉ tạo ra các giá
trị dài hạn về mặt kinh tế mà còn cả
về mặt xã hội”.�

Nguồn: TTXVN

Trao tặng Giải thưởng cống hiến 
cho cộng đồng

Thầy Loản hướng dẫn Yến Linh và Thu
Ngân hoàn thiện thiết bị lọc.

KHOA H	C CÔNG NGH
 - H�P TÁC QU�C T
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1.Ban hành Chương trình
hành động của Ban cán
sự đảng, Ban Chấp hành

Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi
trường thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng. Chương trình xác định
quyết tâm đổi mới, sáng tạo, quyết
liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng
điểm, bám sát yêu cầu thực tiễn; xây
dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh
về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo
đức. Mục tiêu tổng quát đến năm 2020
có bước chuyển cơ bản trong khai
thác, sử dụng tài nguyên theo hướng
hợp lý, hiệu quả, bền vững, kiềm chế
mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường;
hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện
môi trường, chủ động ứng phó biến
đổi khí hậu.

2.Hội nghị trực tuyến của
Chính phủ về công tác
bảo vệ môi trường và

ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg
ngày 31 tháng 8 năm 2016 về một
số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách
về bảo vệ môi trường. Trên cơ sở
Hội nghị trực tuyến ngày 31 tháng 8
năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban
hành Chỉ thị số 25/CT-TTg, đưa ra
những cách tiếp cận mới, những giải
pháp, nhiệm vụ cụ thể mang tính chất
đột phá nhằm giải quyết triệt các vấn
đề môi trường ở nước ta hiện nay. Đặc
biệt, quan điểm xuyên suốt Thủ tướng
Chính phủ tại Chỉ thị là không đánh đổi
môi trường để phát triển kinh tế; phát
triển kinh tế gắn với bảo vệ môi
trường, đảm bảo tăng trưởng kinh tế
phải song hành với bảo vệ môi trường,
hướng đến tăng trưởng xanh, phát

triển bền vững đất nước.

3.Lần đầu tiên, Quy hoạch
tổng thể mạng lưới quan
trắc tài nguyên và môi

trường quốc gia giai đoạn 2016 -
2025, tầm nhìn đến năm 2030
được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-
TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016.
Quy hoach được lồng ghép tối đa giữa
các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc
ngành, có tính thống nhất, đồng bộ,
hiện đại đạt trình độ hàng đầu khu vực
Đông Nam Á và tiên tiến khu vực Châu
Á; đáp ứng nhu cầu thông tin điều tra
cơ bản phục vụ quản lý nhà nước tài
nguyên và môi trường và các ngành
kinh tế kỹ thuật khác của đất nước.

4.Quy hoạch mạng lưới
các đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc Bộ Tài

nguyên và Môi trường đến năm
2020, định hướng đến năm 2030
được Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt tại Quyết định số 2283/QĐ-
TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016.
Đây là cơ sở pháp lý quan trọng thực
hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự
nghiệp theo hướng tinh gọn, đồng bộ,
thống nhất, phân bố hợp lý giữa các
lĩnh vực, phù hợp yêu cầu phát triển
của Bộ, ngành và kinh tế - xã hội đất
nước. Quy hoạch xác định số lượng
giảm từ 73 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ
xuống còn 68; đồng thời là căn cứ kiện
toàn tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và
Môi trường nhiệm kỳ Chính phủ khóa
XIV.

5.Việt Nam tham gia Diễn
đàn Tăng trưởng xanh
toàn cầu (3GF). Theo đó,

Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU)
với Diễn đàn Tăng trưởng xanh toàn
cầu (3GF) và là quốc gia ASEAN đầu
tiên tham gia vào 3GF (thành viên thứ
8). Diễn đàn là cơ hội để Việt Nam
thúc đẩy, mở rộng quy mô tăng trưởng

10sự kiện nổi bật của
ngành Tài nguyên và
Môi trường năm 2016

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến công tác bảo vệ môi trường.

Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 3110/QĐ-
BTNMT về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2016.
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xanh thông qua việc kết nối các khu
vực, lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là
hợp tác công - tư. Kinh nghiệm của
3GF trong việc huy động nguồn lực tài
chính, nhân lực cho các hoạt động
tăng trưởng xanh trên thế giới giúp
Việt Nam có đủ nguồn lực cho các hoạt
động thích ứng với biến đổi khí hậu,
tăng trưởng xanh trong tương lai.

6.Điều chỉnh Quy hoạch sử
dụng đất đến năm 2020
và kế hoạch sử dụng đất

kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc
gia được Quốc hội Khóa XIII, kỳ
họp thứ 11 thông qua tại Nghị
quyết số 134/2016/QH13 ngày
09 tháng 4 năm 2016. Qua đó, các
chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 đã
được điều chỉnh, đáp ứng các mục
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng, an ninh trong giai
đoạn mới nhằm nâng cao hiệu quả
quản lý, sử dụng tài nguyên đất trên
cả nước; phù hợp với Nghị quyết Đại
hội Đảng lần thứ XII và nội dung đổi
mới của Luật Đất đai năm 2013.

7.Ký kết, phê duyệt Thoả
thuận Paris về biến đổi
khí hậu và ban hành Kế

hoạch thực hiện Thoả thuận. Thoả
thuận Paris mang tính lịch sử,  được
195 quốc gia thông qua tại COP 21, là
văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên xác
định trách nhiệm tất cả các Bên trong
ứng phó với biến đổi khí hậu. Thỏa
thuận chính thức có hiệu lực vào ngày
04 tháng 11 năm 2016. Việc phê duyệt
Thỏa thuận Paris tại Nghị quyết số
93/NQ-CP và Kế hoạch thực hiện Thỏa
thuận Paris tại Quyết định số 2053/QĐ-
TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 ngay
trước thêm Hội nghị COP21 thể hiện nỗ
lực của Việt Nam trong công tác ứng
phó với biến đổi khí hậu. Kế hoạch gồm
68 nhiệm vụ ưu tiên, bao trùm tất cả
các lĩnh vực có liên quan tới biến đổi
khí hậu và bám sát 5 trụ cột gồm 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; xây dựng hoàn thiện thể chế,
chính sách cho giai đoạn 2016-2020 và
2021 - 2030 của Việt Nam.

8.Phát hiện mới về khoáng
sản đồng và quặng urani
tại xã Đăk Ruồng, huyện

Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Kết quả
khoanh định được 09 thân quặng đồng
gốc, 06 thân quặng urani, 03 đới
khoáng hóa xạ, 04 thân khoáng vàng
- đa kim. Tài nguyên dự báo cấp 334a
đối với khoáng sản đồng gốc 108.925
tấn, khoáng sản urani 241,7 tấn. Đặc
biệt, phát hiện mới này mở ra triển
vọng lớn cho tìm kiếm, phát hiện thêm
các mỏ mới có trữ lượng Urani lớn là
rất cao; mở rộng diện tích tìm kiếm ra
các khu vực lân cận trong tỉnh Kon
Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên
nói chung.

9.Hoàn thành Bộ bản đồ
đường biên giới quốc gia
Việt Nam - Lào tỷ lệ

1/50.000 đính kèm Nghị định thư
về đường biên giới và mốc quốc
giới giữa Việt Nam - Lào; Hiệp
định về Quy chế quản lý biên giới
và cửa khẩu biên giới trên đất liền
Việt Nam - Lào. Đây là cơ sở vững
chắc xây dựng biên giới Việt Nam - Lào
trở thành đường biên giới hòa bình,

hữu nghị, hợp tác, ổn định lâu dài; đáp
ứng nguyện vọng chung của nhân dân
hai nước; khẳng định mối quan hệ đặc
biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chính
đáng của nhau, bình đẳng, hợp tác
cùng phát triển, phù hợp với luật pháp
và thực tiễn quốc tế.

10.Thực hiện phương
thức quản lý, chỉ
đạo, điều hành

trên môi trường điện tử thông
qua sử dụng hệ thống quản lý văn
bản, hồ sơ công việc gắn với chữ
ký số và các ứng dụng công nghệ
thông tin. Hệ thống triển khai tại các
đơn vị thuộc Bộ, tích hợp chữ ký số,
thay thế phương thức trao đổi văn bản
truyền thống; kết nối, liên thông với
trục liên thông văn bản điện tử của
Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương
phục vụ quản lý, điều hành, thực hiện
cải cách hành chính, vận hành Chính
phủ điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi
trường, phục vụ xã hội, người dân,
doanh nghiệp.�

Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký kết Thỏa thuận Paris



Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Giao lưu thể thao khối thi đua số III

N
gày 9/12, tại Hà Nội, Khối thi
đua số III trực thuộc Bộ Tài
nguyên và Môi trường đã tổ
chức giao lưu thi đấu thể

thao năm 2016 giữa 11 đơn vị đại diện
cho 08 lĩnh vực của ngành tài nguyên
và môi trường bao gồm: Đo đạc và
bản đồ, quản lý đất đai, biển và hải
đảo, môi trường, địa chất khoáng sản,
quản lý tài nguyên nước, viễn thám,
công nghệ thông tin, khí tượng thủy

văn và biến đổi khí hậu. 
Hội thi được tổ chức nhằm tăng

cường đoàn kết, giao lưu kết nối giữa
các đơn vị trong khối, đồng thời tạo ra
sân chơi lành mạnh, bổ ích về phong
trào thể thao cho các cán bộ đang
công tác tại các đơn vị thuộc khối thi
đua số III. Thông qua hội thi có thể
phát hiện và quy tụ các tài năng thể
thao của khối để tham gia các phong
trào thể thao của Bộ Tài nguyên và Môi

trường và các cấp, ngành phát động.
Hội thi đã diễn ra sôi nổi, quyết liệt

và các vận động viên đã thể hiện hết
mình trong từng nội dung thi đấu với
tinh thần: “Thể thao trung thực, đoàn
kết, cao thượng” với 04 bộ môn là bóng
bàn, cầu lông, quần vợt và kéo co.

Kết thúc Hội thi đoàn thể thao Cục
Quản lý tài nguyên nước đã giành Giải
Nhất Kéo co và giải Nhì Cầu lông đôi
nam - nữ.�


