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Ngày 26/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định
số 1536/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý
tài nguyên nước.

T
heo Quyết định, Cục Quản lý tài nguyên nước là tổ
chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có
chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện
quản lý nhà nước về tài nguyên nước, lưu vực sông

trên phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công
về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Các nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Quản lý tài nguyên
nước bao gồm:

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:
a) Chiến lược, cơ chế, chính sách và dự thảo các văn

bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước
thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

b) Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ
thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm trong
lĩnh vực tài nguyên nước; những nội dung về kinh tế tài
nguyên nước theo quy định;

c) Quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về
tài nguyên nước; các kế hoạch, biện pháp phòng, chống,
phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, ứng
phó tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước
thuộc phạm vi quản lý của Bộ; 

d) Các phương án giải quyết tranh chấp, bất đồng phát
sinh trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước
thải vào nguồn nước thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng;

đ) Các phương án, biện pháp điều phối, giám sát hoạt
động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng,
chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên các
lưu vực sông;

e) Văn bản chấp thuận về nội dung liên quan đến khai
thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và phòng chống,
khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra đối với quy
hoạch thủy lợi, thủy điện, cấp nước, giao thông đường thủy
nội địa và các quy hoạch khác có hoạt động khai thác, sử
dụng tài nguyên nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ lập.

2. Tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch tổng thể điều

tra cơ bản tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước
chung của cả nước, quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực
sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; phân loại các nguồn
nước và lập danh mục lưu vực sông, danh mục nguồn nước
theo quy định. 

3. Tổ chức xây dựng, điều chỉnh quy trình vận hành liên
hồ chứa trên các lưu vực sông; hướng dẫn thực hiện các
biện pháp duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, xác định
dòng chảy tối thiểu trong sông; hướng dẫn việc thực hiện
các quy định về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

4. Phân loại nguồn nước theo mức độ ô nhiễm, cạn kiệt;
lập kế hoạch phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt
nguồn nước trên các lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên
tỉnh; tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống ô
nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, phục hồi, cải tạo các
nguồn nước, dòng sông bị ô nhiễm, cạn kiệt. 

5. Lập kế hoạch điều hòa, phân phối tài nguyên nước,
phục hồi các nguồn nước liên tỉnh bị ô nhiễm, suy thoái, cạn
kiệt và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền
phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch
điều hòa, phân phối tài nguyên nước.

6. Xác định ngưỡng giới hạn khai thác của các tầng chứa
nước, các khu vực dự trữ nước, các khu vực hạn chế khai
thác nước dưới đất; hướng dẫn xác định, công bố vùng bảo
hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

7. Chủ trì tổ chức thống kê, kiểm kê, đánh giá, dự báo
tài nguyên nước; xây dựng, cập nhật và quản lý hệ thống
thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên nước; xây
dựng báo cáo tài nguyên nước quốc gia, báo cáo chuyên đề
về tài nguyên nước và các chỉ tiêu thống kê tài nguyên nước
thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi
trường; cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước, tình
hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước; công bố tình trạng
khan hiếm nước, thiếu nước trên các lưu vực sông và việc
áp dụng các các biện pháp tiết kiệm nước, hạn chế khai
thác, sử dụng nước theo quy định của pháp luật.

8. Trình Bộ trưởng hoặc thực hiện theo ủy quyền của
Bộ trưởng việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi,
cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên
nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan
nước dưới đất; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài

Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Cục Quản lý tài nguyên nước
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nguyên nước; chấp thuận việc chuyển nhượng quyền khai
thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức thẩm định các dự án xây dựng hồ chứa về
việc đáp ứng các yêu cầu bảo vệ, khai thác, sử dụng tổng
hợp, đa mục tiêu tài nguyên nước và sự phù hợp với quy
hoạch tài nguyên nước; kế hoạch phòng, chống và phục hồi
các nguồn nước nội tỉnh bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt do
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
lập; góp ý đối với quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.

10. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn
bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn,
quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm
trong lĩnh vực tài nguyên nước sau khi được ban hành.

11. Hướng dẫn thực hiện các biện pháp khai thác, sử dụng
tổng hợp, hiệu quả nguồn nước trên các lưu vực sông đối với
các hồ chứa và việc bảo vệ lòng, bờ bãi sông, bảo đảm sự lưu
thông của dòng chảy; việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật về an toàn, phòng, chống sụt, lún đất trong thăm dò,
khai thác sử dụng tài nguyên nước; chỉ đạo việc tổ chức thực
hiện các biện pháp hạn chế sụt, lún đất do thăm dò, khai thác
sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

12. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện
phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn
nước và phương án ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm
nguồn nước của tổ chức, cá nhân theo quy định.

13. Hướng dẫn việc thực hiện các quy định về quan trắc,
giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước,
xả nước thải vào nguồn nước trên các lưu vực sông, kiểm
tra việc xây dựng, vận hành hệ thống quan trắc, giám sát
tài nguyên nước quốc gia, địa phương; quản lý hoạt động
điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên nước và khai
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn
nước theo quy định của pháp luật.

14. Đề xuất các chủ trương, chính sách hợp tác về tài
nguyên nước với các quốc gia trong khu vực có chung
nguồn nước với Việt Nam; tham gia thực hiện việc trao đổi
thông tin liên quan đến nguồn nước liên quốc gia; tham gia
đàm phán, gia nhập, thực hiện cam kết, điều ước quốc tế
và các dự án hợp tác, các tổ chức, diễn đàn quốc tế về tài
nguyên nước, lưu vực sông; tổ chức theo dõi, giám sát, tổng
hợp tình hình về các nguồn nước liên quốc gia, đề xuất Bộ
trưởng xử lý các vấn đề có liên quan.

15. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa
học, công nghệ về tài nguyên nước; xây dựng, phổ biến, tuyên
truyền mô hình, công nghệ, thiết bị tiết kiệm nước; hướng dẫn
việc thực hiện các quy định về ưu đãi đối với các hoạt động sử
dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức biên tập, xuất bản các
ấn phẩm về tài nguyên nước; thực hiện các nhiệm vụ, đề tài
khoa học và công nghệ sau khi được phê duyệt.

16. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát dịch vụ công
thuộc phạm vi quản lý; thẩm định, thẩm tra đề cương; kiểm

tra, nghiệm thu, xác nhận kết quả thực hiện dự án và lưu
trữ hồ sơ kết quả dự án trong lĩnh vực tài nguyên nước
thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tổng hợp kết quả điều tra cơ
bản, quy hoạch tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của
Bộ; tổng hợp kết quả điều tra cơ bản, tình hình khai thác sử
dụng nước do các Bộ, ngành và địa phương thực hiện. 

17. Theo dõi, giám sát việc vận hành xả nước của các hồ
chứa theo quy trình, việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước,
xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của giấy phép;
thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo,
xử lý các vi phạm pháp luật về tài nguyên nước theo quy định.

18. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tài nguyên
nước; tuyên truyền, giải đáp pháp luật về tài nguyên nước;
tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tài nguyên
nước theo quy định và theo phân công của Bộ trưởng.

19. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho cơ
quan thường trực Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước và
các Ủy ban lưu vực sông theo quy định. 

20. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết
kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng,
chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Cục theo
chương trình, kế hoạch của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

21. Quản lý tài chính, kế toán, tài sản thuộc Cục; thực
hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn
vị trực thuộc Cục theo quy định của pháp luật.

22. Quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm; công chức,
viên chức, người lao động thuộc Cục theo quy định của
pháp luật và theo phân công của Bộ trưởng.

23. Thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực
hiện nhiệm vụ được giao.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.
Về cơ cấu tổ chức, Cục Quản lý tài nguyên nước có 13

đơn vị trực thuộc bao gồm: Văn phòng; Phòng Chính sách
và Pháp chế; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản lý
lưu vực sông và Bảo vệ tài nguyên nước; Phòng Quản lý
quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước; Phòng Quản
lý khai thác nước mặt; Phòng Quản lý khai thác nước dưới
đất; Chi cục Quản lý tài nguyên nước khu vực miền Nam
(trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh); Chi cục Quản lý tài
nguyên nước khu vực miền Trung và Tây Nguyên (trụ sở tại
thành phố Đà Nẵng); Chi cục Quản lý tài nguyên nước khu
vực Bắc Trung Bộ (trụ sở tại tỉnh Nghệ An); Trung tâm Giám
sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông;
Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước; Trung
tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước.

Văn phòng và các Chi cục, Trung tâm thuộc Cục là đơn vị
dự toán cấp III có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho
bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26
tháng 6 năm 2017 và thay thế Quyết định số 1686/QĐ-
BTNMT ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước.�
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Hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ chứa
trên lưu vực sông Hồng

T
rong tháng 6/2017, Thủ
tướng Chính phủ đã ban
hành công văn số 827/TTg-
NN gửi Ban Chỉ đạo Trung

ương về phòng, chống thiên tai; các
Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công
Thương, Nông nghiệp và Phát triển
nông thông về việc sửa đổi, bổ sung
Quy trình vận hành liên hồ chứa trên
lưu vực sông Hồng.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ
Tài nguyên và Môi trường phối hợp
với các cơ quan liên quan khẩn

trương hoàn thiện lại dự thảo Quy
trình vận hành liên hồ chứa trên lưu
vực sông Hồng, trình Thủ tướng
Chính phủ xem xét, phê duyệt theo
đúng quy định.

Việc vận hành các hồ chứa trên
lưu vực sông Hồng tiếp tục thực hiện
theo quy định tại Quy trình vận hành
liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
ban hành kèm theo Quyết định
1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015 của Thủ
tướng Chính phủ đến khi Quy trình vận
hành mới có hiệu lực.� Nguồn: DWRM

N
gày 14/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số
73/2017/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai
thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và
môi trường.

Nghị định này quy định việc thu thập, quản lý, khai thác
và sử dụng thông tin, dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, địa
chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến
đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám, tài nguyên môi
trường biển và hải đảo (thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi
trường); cơ chế phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu
tài nguyên và môi trường; trách nhiệm và quyền hạn của cơ
quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, quản lý, khai thác
và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Nghị định quy định, việc thu thập, quản lý, khai thác và
sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phải
dựa trên nguyên tắc: bảo đảm tính chính xác, trung thực,
khoa học, khách quan và kế thừa; tập hợp, quản lý đáp ứng
yêu cầu sử dụng lâu dài, thuận tiện; tổ chức có hệ thống
phục vụ thuận tiện khai thác và sử dụng, phát huy hiệu quả,
tiết kiệm chung cho xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia; được công bố công khai và được quyền tiếp cận
theo quy định của Luật tiếp cận thông tin trừ các thông tin,
dữ liệu thuộc về bí mật nhà nước và hạn chế sử dụng; phục
vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh;
sử dụng đúng mục địch, phải trích dẫn nguồn và tuân thủ

các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, sở
hữu trí tuệ; khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu phải
thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chịu trách nhiệm trước
Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thu
thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài
nguyên và môi trường và phân công cho các đơn vị trực
thuộc cụ thể, quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên
và môi trường theo thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng
8 năm 2017 và thay thế Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày
15 tháng 9 năm 2008.�

Nguồn: DWRM

Quy định về thu thập, quản lý, khai thác 
và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên
và môi trường

V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 
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B
ộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo dự
thảo Thông tư quy định về bảo vệ tài nguyên nước
dưới đất. Nội dung toàn văn dự thảo Thông tư
được đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ

và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường để
lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong
và ngoài nước.

Theo dự thảo, Thông tư này quy định việc xác định vùng
cấm, vùng hạn chế xây dựng mới công trình khai thác nước
dưới đất; bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động thăm
dò, khai thác nước dưới đất; khoan khảo sát địa chất công
trình, thăm dò địa chất, thăm dò khai thác khoáng sản, dầu
khí, xây dựng công trình ngầm; xử lý nền móng công trình,
tháo khô mỏ và các hoạt động khoan, đào khác.

Về nguyên tắc bảo vệ nước dưới đất, dự thảo Thông tư
cũng nêu rõ, bảo vệ nước dưới đất phải lấy phòng ngừa là
chính, chú trọng việc bảo vệ nguồn nước dưới đất tại các
khu vực cấp nước sinh hoạt, khu vực đô thị, khu, cụm công
nghiệp, làng nghề, khu dân cư tập trung, các vùng khan
hiếm nước, các khu vực nước dưới đất dễ có nguy cơ bị cạn
kiệt, ô nhiễm, xâm nhập mặn và các khu vực có nguy cơ

sụt, lún đất. Bảo vệ nước dưới đất phải gắn với khai thác,
sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên nước dưới đất; gắn với
các hoạt động bảo vệ nguồn nước mặt, bảo vệ môi trường,
bảo vệ rừng và bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên khác có
liên quan; hoạt động bảo vệ nước dưới đất ở mỗi địa
phương phải gắn với bảo vệ nước dưới đất của các địa
phương liền kề và phù hợp với đặc điểm tự nhiên, trình độ
phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng trong từng giai
đoạn. Bảo vệ nước dưới đất phải thực hiện ngay từ khâu
quy hoạch, lập dự án đầu tư trong đó có các hoạt động liên
quan đến khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất hoặc có
các hoạt động gây ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng
nguồn nước dưới đất;...

Dự thảo thông tư cũng quy định cụ thể về vùng cấm
xây dựng mới, cấm tăng lưu lượng công trình và vùng hạn
chế khai thác nước dưới đất; bảo vệ nguồn nước dưới đất
trong các hoạt động khoan, đào, thí nghiệm hiện trường;
bảo vệ nguồn nước dưới đất trong hoạt động khai thác nước
dưới đất; bảo vệ nguồn nước dưới đất trong hoạt động xây
dựng, khoáng sản và các hoạt động khác.�

Nguồn: DWRM

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Thông tư
quy định về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

B
ộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến các cơ
quan, tổ chức, cá nhân liên quan về Dự thảo sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc
đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn,
điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số
27/2014/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng
7 năm 2014. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quy định
cụ thể về đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp,
gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước.
Sau ba năm thi hành cho thấy, về cơ bản, Thông tư đã đáp
ứng yêu cầu quản lý và các được các tổ chức, cá nhân áp
dụng trong lập hồ sơ cấp phép tài nguyên nước. Tuy nhiên,
bên cạnh những mặt tích cực, qua ba năm thực hiện, Thông
tư số 27/2014/TT-BTNMT đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập,
không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Cụ thể: Một số hướng dẫn trong các phụ lục mẫu hồ sơ
đề nghị cấp phép còn chưa rõ hoặc khó thực hiện đối với các
tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, nhiều nội dung bị trùng

lặp (như: thông tin về công trình khai thác, sử dụng tài
nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước); Một số quy
định chưa rõ hoặc khó thực hiện đối với cơ quan cấp phép ở
địa phương (như: cơ sở để xác định tổng lượng dòng ngầm
trung bình mùa kiệt, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn
nước, dòng chảy tối thiểu; nội dung thẩm định đề án/báo
cáo; mẫu báo cáo hàng năm về tình hình cấp phép, thực hiện
giấy phép….); Một số văn bản quy phạm pháp luật mới đã
được ban hành như Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT về quy
định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực
lấy nước sinh hoạt, các nội dung, yêu cầu mới về hành lang
bảo vệ nguồn nước, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng
tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước cũng chưa
được thể hiện trong các mẫu ban hành kèm theo Thông tư
số 27/2014/TT-BTNMT;… Do vậy, việc bổ sung, sửa đổi Thông
tư số 27/2017/TT-BTNMT là cần thiết nhằm giải quyết những
vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư.

Theo đó, dự thảo Thông tư tập trung sửa đổi, bổ sung
Điều 3; điểm d khoản 1 Điều 4; Điều 7; Điều 8; Điều 9; bổ
sung Điều 9a vào sau Điều 9.�

Nguồn: DWRM

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT 
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T
ại Quyết định 932/QĐ-TTg,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc giao Phó Thủ
tướng Chính phủ Trịnh Đình

Dũng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch
Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường Trần Hồng Hà đảm nhiệm chức
danh Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia
về tài nguyên nước.

Theo Quyết định phê duyệt của
Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quốc
gia về tài nguyên nước có chức năng
tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong
việc nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải
quyết những vấn đề quan trọng về tài
nguyên nước.

Hội đồng quốc gia về tài nguyên
nước có nhiệm vụ tổ chức hoặc tham
gia nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng
Chính phủ phương hướng, các cơ chế
chính sách, chiến lược, chương trình
mục tiêu, chương trình hành động
quốc gia liên quan đến bảo vệ, khai
thác, sử dụng bền vững tài nguyên
nước; phòng, chống và khắc phục hậu
quả tác hại do nước gây ra.

Bên cạnh đó, tư vấn cho Thủ
tướng Chính phủ trong hoạt động chỉ
đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ,
ngành, địa phương trong việc giải
quyết các vấn đề có liên quan đến quy
hoạch về tài nguyên nước và các quy
hoạch chuyên ngành có khai thác, sử

dụng tài nguyên nước; chuyển nước

giữa các nguồn nước liên tỉnh; giám

sát sử dụng các nguồn nước liên quốc

gia và giải quyết các tranh chấp phát

sinh; các chương trình, đề án, dự án

lớn về bảo vệ, khai thác, sử dụng tài

nguyên nước và các nhiệm vụ khác do

Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng thời, tư vấn cho Thủ tướng

Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, địa

phương trong việc thực hiện những vấn

đề quan trọng, liên ngành liên quan

đến bảo vệ, khai thác, sử dụng tài

nguyên nước, phòng, chống và khắc

phục hậu quả tác hại do nước gây ra.�

Nguồn: DWRM

Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm Phó Chủ tịch
Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

M
ới đây, Bộ Tài nguyên và
Môi trường đã ban hành
Quyết định số 1190/QĐ-
BTNMT về việc phê duyệt

nội dung và dự toán kinh phí Đề án
“Điều tra, đánh giá việc khai thác, sử
dụng nước dưới đất, tác động đến sụt
lún bề mặt đất khu vực thành phố Hà
Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng
bằng Sông Cửu Long, định hướng
quản lý, khai thác, sử dụng bền vững
tài nguyên nước dưới đất”.

Mục tiêu của Đề án nhằm rà soát
các quy định hiện hành, đánh giá thực
trạng về công tác quản lý, khai thác
nước dưới đất; xác định hiện trạng
khai thác, sử dụng nước dưới đất và
khoanh vùng các khu vực nước dưới
đất bị hạ thấp tại thành phố Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đồng
bằng sông Cửu Long; đánh giá hiện
trạng, diễn biến sụt lún bề mặt đất tại

các khu vực khai thác nước dưới đất,
mực nước dưới đất bị hạ thấp và xác
định mức độ tác động của khai thác
nước dưới đất đến sụt lún bề mặt đất.
Trên cơ sở thực trạng, kinh nghiệm
quốc tế, đề xuất định hướng quản lý,
khai thác, sử dụng bền vững tài
nguyên nước dưới đất, giảm thiểu tác
động đến sụt lún bề mặt đất.

Phạm vi thực hiện của Đề án bao
gồm thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ
Chí Minh và vùng Đồng bằng sông Cửu
Long. Thời gian thực hiện Đề án từ
năm 2017 đến hết năm 2020. 

Theo Quyết định này, nội dung
nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu như
sau: Rà soát hệ thống các văn bản quy
định về quản lý, khai thác nước dưới
đất, đánh giá thực trạng, hiệu quả công
tác quản lý, khai thác hiện nay; Điều tra,
đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng
nước dưới đất và xác định, lập bản đồ

khoanh vùng phạm vi phễu hạ thấp
mực nước dưới đất trong các tầng chứa
nước tại khu vực TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí
Minh và các địa phương vùng Đồng
bằng sông Cửu Long; Đánh giá hiện
trạng, diễn biến sụt lún bề mặt đất tại
các khu vực khai thác nước dưới đất;
Phân tích, đánh giá xác định mối liên
quan giữa sụt lún bề mặt đất và khai
thác nước dưới đất tại khu vực bị sụt lún
bề mặt đất nằm trong phạm vi các phễu
hạ thấp mực nước dưới đất; Đề xuất,
kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về
định hướng quản lý, khai thác, sử dụng
phù hợp nước dưới đất nhằm bảo đảm
sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới
đất, các biện pháp giảm thiểu tác động
đến sụt lún bề mặt đất.

Đề án do Cục Quản lý tài nguyên
nước chủ trì thực hiện.�

Nguồn: DWRM

Đánh giá việc sử dụng tài nguyên nước 
tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đồng bằng
sông Cửu Long

HO�T Đ�NG QU�N LÝ
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T
rong tháng 6 và Quý III năm 2017, Bộ Tài nguyên
và Môi trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám
sát việc thực thi chính sách, pháp luật về tài
nguyên và môi trường tập trung vào những vấn đề

bức xúc như: vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cấp
giấy chứng nhận trong lĩnh vực đất đai; các dự án có nguy
cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng... Thực hiện tốt
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ
ở cơ sở không để hình thành các điểm nóng, phức tạp, khiếu
kiện vượt cấp; tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng
Chính phủ giao, các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Đặc biệt, Bộ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn
cải cách thủ tục hành chính với quá trình hoàn thiện thể
chế, chính sách pháp luật; chấn chỉnh nâng cao kỷ cương
hành chính trong đội ngũ cán bộ. Thiết lập hệ thống quản
lý, theo dõi đánh giá thống nhất từ Trung ương tới địa
phương với sự tham gia của người dân. Hoàn thiện khung
pháp lý và cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ công trực
tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện cung cấp
15 dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi
trường sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện

các quy trình vận hành liên hồ chứa nhằm đáp ứng yêu cầu về
phòng, chống, giảm lũ, cấp nước mùa cạn và phát điện của các
hồ chứa; tăng cường giám sát các hoạt động khai thác, sử
dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và việc
vận hành liên hồ chứa; quản lý chặt chẽ các hoạt động bảo vệ
lòng, bờ, bãi sông, nhất là khai thác, tận thu cát, sỏi trên sông,
hồ, san lấp, bờ sông. Xây dựng quy hoạch tài nguyên nước
của cả nước, quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng
và một số lưu vực sông liên tỉnh như Cửu Long, Sê San,
Srepok... Cùng với đó là đẩy mạnh công tác điều tra tìm kiếm
nguồn nước dưới đất ở khan hiếm nước, thiếu nước, hải đảo.
Tập trung nghiên cứu, đánh giá sụt lún đất ở Hà Nội, TP.Hồ Chí
Minh, đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu khả năng, đề
xuất giải pháp giữ nước cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long
và miền Trung - Tây Nguyên. Thành lập và sớm đưa vào hoạt
động các Ủy ban lưu vực sông để tăng cường cơ chế điều phối,
giám sát, phối hợp thực hiện, giải quyết các vấn đề liên vùng,
liên ngành, liên địa phương trong khuôn khổ lưu vực sông.
Tiếp tục hợp tác với các nước có chung nguồn nước, bảo đảm
khai thác sử dụng công bằng hợp lý nguồn nước xuyên biên
giới (sông Hồng và sông Mê Công).�

Nguồn: DWRM

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh
cải cách hành chính

T
heo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện
tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017, Bộ Tài

nguyên và Môi trường có 38 thủ tục hành chính sẽ thực hiện
mức độ 3,4.

Theo đó, lĩnh vực tài nguyên nước có 14 thủ tục hành
chính cấp độ 4 về: Cấp giấy phép hành nghề khoan nước
dưới đất quy mô lớn; Gia hạn giấy phép hành nghề khoan
nước dưới đất quy mô lớn; Cấp giấy phép hành nghề khoan
nước dưới đất quy mô lớn đối với các trường hợp bị mất, bị
rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được; Điều chỉnh nội
dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn;
Cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất; Cấp lại giấy phép
khai thác, sử dụng nước dưới đất; Cấp lại giấy phép khai thác,
sử dụng nước mặt; Cấp lại giấy phép, sử dụng nước biển;
Cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Gia hạn giấy
phép thăm dò nước dưới đất; Gia hạn giấy phép khai thác, sử

dụng nước dưới đất; Gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng
nước mặt; Gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước biển;
Gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.�

Nguồn: DWRM

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến
năm 2017
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M
ới đây, Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước
vừa có báo cáo số 43-BC/ĐU ngày 22 tháng 6 về
việc Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm
vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Theo đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
2017 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trong
các công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và thực hiện các
nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng được thể hiện trên
các mặt công tác như: công tác chính trị; công tác tư tưởng,
bồi dưỡng lý luận chính trị; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng
tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát thi hành
kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Báo cáo cho biết, trong chỉ đạo điều hành các hoạt
động của Cục có sự kết hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và Lãnh
đạo Cục từ đó tạo ra những bước chuyển biến tích cực
trong các hoạt động của Cục và đạt được những kết quả
quan trọng trong công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ
chính trị và công tác xây dựng Đảng; đã xây dựng Đảng bộ,
các chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức;
xây dựng cơ quan đoàn kết, nhất trí; các tổ chức Công
đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả, đúng hướng
và góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ
chính trị của Cục.

Để góp phần tích cực vào nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong thực
hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2017, Đảng
ủy Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ thực hiện một số nhiệm
vụ trọng tâm như sau:

VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện, trình Bộ ban hành các
Thông tư Quy định việc bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Thông tư
quan trắc, giám sát tài nguyên nước; 06 Thông tư theo
Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 06/01/2017, gồm: Thông
tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực tài
nguyên nước; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định
việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia
hạn điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;...

Thứ hai, thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung 03 Quy
trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Hồng,
sông Sê San và sông Mã.

Thứ ba, tập trung kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử
lý vi phạm đối với việc vận hành giảm lũ cho hạ du, điều tiết
nước trong mùa cạn, bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu
của các hồ theo quy trình liên hồ chứa trên các lưu vực sông
Vu Gia - Thu Bồn, Ba, Sê San, Srepok và Đồng Nai.

Thứ tư, theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện Quy trình
vận hành liên hồ chưa, đôn đốc, kiểm tra các hồ chứa bảo
đảm việc xả nước xuống hạ du theo đúng Quy trình đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

VỀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG:

Về công tác chính trị tư tưởng, cần tăng cường đẩy
mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị
tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng
bộ; kết hợp chặt chẽ công tác chính trị tư tưởng với các
nhiệm vụ chuyên môn.

Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 32-KH/ĐU, ngày
26/12/2016 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết (số 33/Ctr-ĐU, ngày
30/12/2016); rà soát chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, để cán bộ, đảng viên trong
toàn Đảng bộ học tập, tu dưỡng, rèn luyện và đăng ký phấn
đấu học tập; thường xuyên theo dõi, kịp thời biểu dương
người tốt, việc tốt, đơn vị tốt.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đảng, đảng viên,
thực hiện chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội
nhiệm kỳ 2017 - 2020 trong Đảng bộ Cục đảm bảo chất
lượng hiệu quả, thời gian đúng theo quy định;

Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ
chức, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo đúng chức năng
nhiệm vụ đảm bảo theo hướng cải cách hành chính, hiệu quả;

Tăng cường đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phát huy dân
chủ trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, gắn chặt mối quan hệ
giữa công tác lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ với công tác chỉ
đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục; Thực hiện Kế hoạch kiểm
tra, giám sát và tổ chức kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch
của Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Cục đồng thời nâng cao
nghiệp vụ và hướng dẫn việc kiểm tra giám sát, đánh giá
mực độ chuyển biến tiến độ của tập thể, cá nhân.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, phối hợp
với lãnh đạo Cục tập trung chỉ đạo thực hiện Quy chế dân
chủ ở cơ sở trong công tác tổ chức cán bộ, công tác tài
chính, tài sản và việc thực hiện chế độ chính sách đối với
người lao động; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng và
tổ chức thực hiện chương trình công tác năm 2017 theo
Điều lệ, chức năng, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của các đoàn
thể cấp trên; chỉ đạo công đoàn tổ chức Đại hội giữa nhiệm
kỳ đúng theo quy định; phát động trong trào thi đua lập
thành tích chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.�

Nguồn: DWRM

Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước: 
Sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
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C
hiều ngày 14/6, Chi đoàn
thanh niên Cục Quản lý tài
nguyên nước đã tiến hành
Đại hội chi đoàn Cục Quản lý

tài nguyên nước lần thứ VI nhiệm kỳ
2014 -2017 và xây dựng phương
hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2017-
2019. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có
đồng chí Nguyễn Minh Khuyến - Phó
Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên
nước; đồng chí Nguyễn Quang Huy -
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài
nguyên và Môi trường, cùng toàn thể
đoàn viên thanh niên chi đoàn.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Ngô
Mạnh Hà - Bí thư Chi đoàn Cục Quản lý
tài nguyên nước cho biết, đoàn viên
thanh niên của chi đoàn hiện đang
công tác tại 9 phòng chuyên môn và 3
đơn vị sự nghiệp của Cục với 70 đoàn
viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua,
Chi đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước
đã thực hiện tốt những nhiệm vụ của
công tác Đoàn nhằm củng cố, xây
dựng và phát triển tổ chức Đoàn để
Đoàn thực sự là hạt nhân tập hợp, tổ
chức và vận động đoàn viên, thanh
niên rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp
vì sự phát triển đất nước.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2017, Chi
đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động hiệu
quả, đáp ứng nguyện vọng của các
đoàn viên thanh niên. Đoàn viên trong
Chi đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước
luôn tham gia tích cực các hoạt động
của Cục: Chủ trì nhiều đề tài nghiên
cứu khoa học, xây dựng và hoàn thiện
các văn bản quy phạm pháp luật về tài

nguyên nước, tham gia công tác cấp
phép hoạt động trong lĩnh vực tài
nguyên nước, tham gia công tác tuyên
truyền và phổ biến pháp luật về tài
nguyên nước, thực hiện các dự án sự
nghiệp kinh tế và đề tài cấp nhà nước,
cấp Bộ,… nhằm góp phần thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và
nhiệm vụ chuyên môn của Cục Quản
lý tài nguyên nước. 

Bên cạnh việc tham gia thực hiện
các nhiệm vụ trên, Chi đoàn đã làm tốt
các hoạt động như: Tham gia hiến máu
nhân đạo, tham gia các chương trình
từ thiện “Áo ấm Mùa đông - Chung tay
bảo vệ nguồn nước” tại tỉnh Hòa Bình,
ủng hộ các em học sinh khó khăn ở
một số địa phương trên cả nước và tổ
chức tốt cuộc thi “Tìm hiểu văn bản
quy phạm pháp luật tài nguyên nước”
cho thanh niên Cục, cũng như các hội
thi tìm hiểu văn hóa công sở và tham
gia tích cực các phong trào văn nghệ -
thể thao do Đoàn thanh niên Bộ Tài
nguyên và Môi trường phát động.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng
tâm nhiệm kỳ 2017-2019, Đoàn Cục tiếp
tục bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy
Cục và Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi
trường. Trong đó, trọng tâm là tuyên
truyền, giáo dục cho toàn thể đoàn viên,
thanh niên quán triệt các Nghị quyết của
Đảng ủy các cấp, của Đoàn cấp trên;
đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa
học, ứng dụng và triển khai vào thực
tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ chính trị. Động viên các đoàn viên
thực hiện tốt vai trò, chức trách và nghĩa

vụ của mình. Tiếp tục xây dựng, củng
cố, các tổ chức Đoàn và phát triển đảng
viên mới, tạo dựng phong trào thi đua
sôi nổi của tuổi trẻ thực hiện các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước,
của Đoàn cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Cục
trưởng Nguyễn Minh Khuyến đánh giá
cao các kết quả hoạt động của Chi
đoàn thanh niên Cục, Ban chấp hành
chi đoàn nhiệm kỳ mới cần quan tâm
hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi
dưỡng kiến thức cho đoàn viên thanh
niên. Phó Cục trưởng hy vọng các
đồng chí đoàn viên thanh niên tự rèn
luyện mình, tích lũy kiến thức kinh
nghiệm để xây dựng Cục ngày càng
phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban
chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới
2017 - 2019 gồm 5 đồng chí và bầu ra
đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh Bộ TN&MT.�

Nguồn: DWRM

ĐOÀN THANH NIÊN CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC:

Hạt nhân xây dựng đơn vị vững mạnh

Phó Cục trưởng Cục QLTNN Nguyễn Minh Khuyến
phát biểu tại Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.
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N
ăm 2017, UBND TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bà
Rịa -Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh,
Long An, Tiền Giang, Lâm Đồng, Bình Phước đã
thống nhất ban hành Quy chế số 37/QCPH-

TPHCM-BRVT-ĐN-BD-TN-LA-TG-BP-LĐ về việc phối hợp
Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài
nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp
ranh địa giới hành chính giữa các tỉnh, thành phố này.

Quy chế này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước
trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và
bảo vệ môi trường trên địa bàn giáp ranh các tỉnh và thành
phố bao gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông
vận tải, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng,
Công an tỉnh, Thành phố, Ủy ban nhân dân các cấp và các
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan vùng giáp ranh.

Theo quy chế, nội dung phối hợp sẽ bao gồm: (1) phối
hợp lấy ý kiến xây dựng các quy định về quản lý nhà nước
trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và
bảo vệ môi trường trong phạm vi vùng giáp ranh; (2) phối
hợp công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột
xuất việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối với các
tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước,

tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trong phạm vi
vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố; (3) phối hợp trong
công tác chia sẻ thông tin.

Quy chế cũng quy định cụ thể phương thức phối hợp,
đối với cơ quan chủ trì sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm
tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định của
Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng
sản và bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt
động trong phạm vi vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành
phố; gửi văn bản đến cơ quan phối hợp đề nghị cử người
tham gia phối hợp đối với kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc
điện thoại theo đường dây nóng đối với trường hợp đột
xuất; phân công trách nhiệm cho từng cơ quan phối hợp
trên cơ sở phù hợp với chức năng và nhiệm vụ;…

Quy chế nêu rõ, định kỳ hàng năm Sở Tài nguyên và
Môi trường các tỉnh, thành phố chủ trì tổ chức đánh giá,
báo cáo kết quả phối hợp thực hiện cho Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trước ngày 10 tháng 12 hàng năm. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố
có trách nhiệm thảo luận, thống nhất nội dung báo cáo
UBND tỉnh, thành phố xem xét điều chỉnh cho phù hợp.�

Nguồn: DWRM

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường 

U
BND thành phố Hải Phòng vừa quyết định hạn chế
cấp phép thăm dò khai thác nước ngầm; đồng
thời dừng việc cấp phép khai thác nước dưới đất
cho các công trình đầu tư mới để giảm thiểu

nhiễm mặn các tầng đất ngầm chứa nước và bảo vệ dự trữ
nguồn nước.

Quyết định này nhằm bảo vệ, khai thác phù hợp nguồn
nước ngầm, đặc biệt trong điều kiện nguồn nước ngầm trên địa
bàn thành phố có dấu hiệu ô nhiễm, suy giảm chất lượng.

Theo Sở TN&MT Hải Phòng, hiện nay, chất lượng nước
ngầm tại một số vị trí có dấu hiệu ô nhiễm về vi sinh với
nồng độ coliform, ecoli vượt ngưỡng cho phép. Nguồn nước
ngầm trên địa bàn huyện Tiên Lãng có mức độ ô nhiễm
nhiều nhất, với nồng độ chất hữu cơ, kim loại khá cao. Tại
huyện Cát Hải, nước có dấu hiệu ô nhiễm về vật lý; Nước
ngầm tại quận Đồ Sơn có dấu hiệu ô nhiễm về dinh dưỡng.
Tại quận Kiến An, quan trắc 2 vị trí nước ngầm, có một vị
trí có nồng độ coliform vượt quy chuẩn cho phép.

Để bảo vệ, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước ngầm
khu vực ven biển Hải Phòng, nhiều nhà nghiên cứu kiến nghị

thành phố Hải Phòng hạn chế sử dụng các công trình khai
thác nước đơn lẻ, ưu tiên khai thác nước tập trung. Theo Phó
giám đốc Sở TN&MT Phạm Văn Thao,  để giảm thiểu nhiễm
mặn nước ngầm, thành phố có quyết định dừng việc cấp phép
khai thác nước dưới đất cho các công trình đầu tư mới. Đối với
những khu dân cư có hệ thống cung cấp nước sạch tập trung,
hộ gia đình không được cấp phép khai thác nước ngầm.

Sở TN&MT cũng khuyến cáo cần áp dụng kỹ thuật, công
nghệ tiên tiến cả trong khâu khai thác và kiểm soát nước
dưới đất. Đối với các tầng chứa nước có triển vọng, nên ưu
tiên khai thác quy mô tập trung bằng các giếng khoan công
nghiệp. Khu vực dọc cửa sông, ven biển, phần diện tích của
các tầng chứa nước bị nhiễm mặn hoặc tầng chứa nước
mỏng không có khả năng cấp nước, không nên bố trí các
công trình khai thác nước tại đây nhằm bảo vệ các tầng
chứa nước lân cận và ngăn mặn. Bên cạnh đó, ngành chức
năng cần tiếp tục điều tra nguồn nước ngầm và thành lập
bản đồ địa chất, thủy văn (tỷ lệ 1:50.000 -1:10.000), trên
cơ sở đó hoạch định kế hoạch khai thác nước hợp lý.�

Nguồn: DWRM

Hải Phòng: Tạm ngừng cấp phép khai thác
nước ngầm
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Tăng cường quản lý nguồn nước thải
lớn, quản lý ô nhiễm lưu vực sông

TẠI TỈNH GIA LAI

U
BND tỉnh Gia Lai đã ban
hành Công văn số
2137/UBND-CNXD về việc
tăng cường quản lý các

nguồn nước thải lớn, quản lý ô nhiễm
lưu vực sông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở
Tài nguyên Môi trường hướng dẫn
các chủ đầu tư tại các khu công
nghiệp, cụm công nghiệp, các làng
nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh
dịch vụ có phát sinh nước thải thực
hiện đầu tư hệ thống xử lý nước thải
để xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ
thuật môi trường trước khi thải ra
môi trường; xử lý hoặc buộc đình chỉ

hoạt động khi các đơn vị này không
đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi
trường theo quy định; phối hợp với
các cơ quan có liên quan thống kê
toàn bộ nguồn nước thải trên địa bàn
tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu các
nguồn nước thải trên lưu vực sông;
rà soát, đánh giá, khoanh vùng các
nguồn nước thải lớn, tiềm ẩn rủi ro
gây ra sự cố môi trường và áp dụng
các biện pháp kiểm soát chặt chẽ.

Sở Xây dựng tổ chức hướng dẫn
các huyện, thị xã, thành phố tổ chức
lập quy hoạch xây dựng các khu vực
sông, hồ, ao, kênh, mương, rạch trong
đô thị để đảm bảo khoảng cách an

toàn, vệ sinh môi trường chống tắc
nghẽn dòng chảy và tạo mỹ quan đô
thị. Các địa phương tổ chức việc thu
gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa
bàn; tăng cường thanh, kiểm tra, kiểm
soát chặt chẽ hoạt động xả thải, thu
gom, vận chuyển, xử lý, thải bỏ, chôn
lấp các loại chất thải trên địa bàn; tăng
cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ,
không để các tổ chức, cá nhân lấn
chiếm, xây dựng trái phép công trình,
nhà ở trên mặt nước hoặc trên bờ tiếp
giáp mặt nước hồ, ao, kênh, mương,
rạch trong phạm vi hành lang bảo vệ
hồ, dòng sông theo quy định...�

Nguồn: DWRM

TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG

T
hực hiện Công văn số 1843/BTNMT-TCMT của Bộ
Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý các
nguồn thải lớn, quản lý ô nhiễm lưu vực sông tại
các địa phương. Mới đây, UBND tỉnh Đăk Nông đã

ban hành công văn số 2607/UBND-NN chỉ đạo các cơ quan
liên quan trên địa bàn tỉnh như sau: 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì,
phối hợp với UBND các huyện, thị xã thống kê toàn bộ
nguồn nước thải trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu
các nguồn nước thải trên lưu vực sông; rà soát, đánh giá,
khoanh vùng các nguồn nước thải lớn, tiềm ẩn rủi ro gây ra
sự cố môi trường và áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt
chẽ. Đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư các khu công nghiệp,
cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
đầu tư các hệ thống xử lý nước thải và vận hành hệ thống
xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước
khi thải ra môi trường; triển khai lắp đặt trạm quan trắc tự
động liên tục nước thải, khí thải theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tăng cường triển khai các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường
nước sông, bảo vệ môi trường các nguồn nước lớn khác theo
quy định tại Điều 54, 56 của Luật Bảo vệ môi trường năm
2014; Điều 44 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4
năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp
thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường theo chỉ
đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 139/UBND-NN ngày

10 tháng 01 năm 2017. Chủ động phối hợp với Bộ Tài
nguyên và Môi trường kiểm tra, thanh tra các nguồn thải
vào lưu vực sông có lưu lượng thải từ 200 m3/ngày đêm
trở lên theo Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường. Tổng hợp, hoàn thiện báo cáo về
quản lý các nguồn thải lớn, quản lý ô nhiễm lưu vực sông
trên địa bàn tỉnh.�

Nguồn: DWRM
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S
áng ngày 29/6, tại Hà Nội,
Tổng cục Môi trường (Bộ
TN&MT) đã phối hợp với Tổ
chức JICA (Nhật Bản) tổ chức

Hội thảo tham vấn kỹ thuật về xây
dựng Thông tư xác định sức chịu tải
của sông và hạn ngạch xả nước thải
và Thông tư về quy định điều tra, kiểm
kê các nguồn nước thải. 

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo,
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Cục
trưởng Cục Quản lý chất thải và cải
thiện môi trường cho biết, trong
khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực
quản lý môi trường nước lưu vực sông
thông qua hỗ trợ của Ủy ban hợp tác
quốc tế JICA với mục tiêu tăng cường
năng lực xây dựng và triển khai các
chính sách về quản lý môi trường

nước, hướng tới thể chế hóa công tác
quản lý tài nguyên môi trường giữa
các lưu vực sông. Dự án đã được
Tổng cục Môi trường phối hợp với các
chuyên gia Nhật Bản và các chuyên
gia trong nước xây dựng các Thông tư
liên quan đến quản lý môi trường
nước lưu vực sông trong đó có thông
tư quy định về quản lý và sử dụng
chất thải và xả nước thải vào lưu vực
sông và Thông tư quy định về điều
tra, kiểm kê các nguồn thải vào lưu
vực sông.  

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại
biểu đã tập trung thảo luận các nội
dung về phạm vi, đối tượng và quy
trình đánh giá sức chịu tải và hạn
ngạch xả nước thải, tập trung vào
việc thiết lập các điểm kiểm soát và

dòng chảy trong mô hình tính toán,
các tham số mục tiêu, thiết lập dòng
tiêu chuẩn cũng như phương thức thu
thập thông tin phục vụ tính toán sức
chịu tải; xác định trách nhiệm của
Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý tài
nguyên nước, các Sở Tài nguyên và
Môi trường trong việc đánh giá sức
chịu tải của sông liên tỉnh và sông nội
tỉnh; đồng thời, thảo luận về các yêu
cầu trong điều tra nguồn nước thải
như: Phạm vi, đối tượng điều tra, quy
trình điều tra các nguồn nước thải,
phương thức thu thập thông tin điều
tra và trách nhiệm của các cơ quan
trong việc cung cấp, tổng hợp thông
tin xây dựng bộ dữ liệu về nguồn
nước thải.�

Nguồn: DWRM

Hội thảo kỹ thuật về các thông tư trong 
dự án tăng cường quản lý môi trường nước
lưu vực sông

N
gày 15/6, tại huyện Kim Bôi
(Hòa Bình), Diễn đàn Tài
nguyên Mê Kông III được tổ
chức với chủ đề “Tác động

phát triển và thích ứng trong lĩnh vực
nông lâm nghiệp”. 

Diễn đàn Tài nguyên Mê Kông III
được tổ chức nhằm chia sẻ các vấn đề,
mối quan tâm, bài học, kinh nghiệm và
các góc nhìn về ngành nông nghiệp và
lâm nghiệp trong bối cảnh thích ứng với
những thay đổi môi trường ở nhiều cấp
độ khác nhau. Đồng thời, thảo luận và
thúc đẩy các lựa chọn cũng như cách
tiếp cận phát triển tốt hơn nhằm đảm
bảo sự tiếp cận công bằng và bình đẳng
đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên, cải
thiện sinh kế và chất lượng cuộc sống,
đảm bảo sự bền vững cho môi trường.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bà Chreck
Sophea - Đại diện Tổ chức Focus on
the Global South cho rằng, biến đổi khí

hậu mang tới nhiều thách thức mới đối
với năng lực sản xuất sinh kế của các
hộ sản xuất lương thực quy mô nhỏ
thông qua các tác động như thay đổi
nhiệt độ, lượng mưa, lượng nước
ngầm, sâu bệnh và điều kiện sản xuất
cũng như gia tăng thiên tai. 

TS. Lê Anh Tuấn - Phó Viện trưởng
Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu (Đại
học Cần Thơ) cũng cho rằng, ĐBSCL
được xem là một trong những đồng
bằng bị tác động lớn do BĐKH, chịu tác
động của sóng nhiệt, bức xạ mặt trời
cao, hạn hán và lũ lụt bất thường, xâm
nhập mặn càng ngày càng tiến sâu vào
khiến cho đồng bằng chìm dần dần.
ĐBSCL muốn phát triển bền vững phải
dựa vào 3 trụ cột an ninh là an ninh
nguồn nước, an ninh lương thực và an
ninh xã hội. Do vậy, cần đặt ra giải pháp
cho sự phát triển bền vững đó là “Ngoại
giao Nước”, chia sẻ nguồn nước xuyên

biên giới. “Điều này cần sự hợp tác giữa
các nước dọc theo sông Mê Kông để đạt
được những lợi ích qua việc xây dựng
chiến lược đối tác, khung luật lệ, thể chế
cho vấn đề quản trị nước xuyên biên
giới một cách công bằng và bền vững”
TS. Lê Anh Tuấn nói.

Phát biểu kết luận phiên họp toàn
thể, ông Bùi Tường Lân -  Phó Chủ tịch
Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam
- Lào - Campuchia (VILACAED) đánh giá
cao nội dung các báo cáo, tham luận
được trình bày tại Diễn đàn. “Các báo
cáo, tham luận cũng đã nêu lên thực
trạng, kết quả, thách thức và giải pháp.
Tuy nhiên, công việc đặt ra sắp tới còn
rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, đòi hỏi
cần phải có sự hợp tác, liên kết cùng
hành động để công việc này có sự tiến
triển và đạt kết quả tốt như mục đích
đề ra” - Ông Lân nhấn mạnh.�

Nguồn: DWRM

Diễn đàn Tài nguyên Mê Kông lần thứ III

HO�T Đ�NG QU�N LÝ
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Đ
ây là tên cuộc thi do Trung tâm Khí tượng thủy
văn quốc gia đã phối hợp với Báo Ảnh Việt Nam
phát động tổ chức chiều ngày 16/6 nhằm hướng
tới kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Bão quốc tế

và Khóa họp lần thứ 50 của Ủy ban Bão tổ chức tại Việt Nam
vào đầu năm 2018.

Cuộc thi ảnh “Con người với thiên nhiên trong bối cảnh
biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước”
được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, thời gian từ ngày
16/6/2017 đến hết ngày 30/9/2017.

* Về nội dung của Cuộc thi tập trung vào 3 chủ đề chính
gồm: Những tác động của thiên nhiên trong bối cảnh biến
đổi khí hậu; Hình ảnh thiên tai, bão lũ cùng sự chung sức
chung lòng của người dân ứng phó với thiên nhiên trong
bối cảnh biến đổi khí hậu; Sự chủ động, nỗ lực trong việc
giảm nhẹ thiên tai phục vụ phát triển bền vững đất nước
của ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam.

* Yêu cầu về tác phẩm tham dự cuộc thi:
- Các tác phẩm gửi tham dự thi là những tác phẩm chưa

sử dụng hoặc đã được sử dụng ở tất cả các sản phẩm thông
tin truyền thông trên toàn quốc.

- Các tác giả tham dự cuộc thi có thể dự thi nhiều thể
loại ảnh: ảnh đơn, ảnh nhóm và phóng sự ảnh (từ 5 đến 10
ảnh được coi như một tác phẩm dự thi). Số lượng tác phẩm
không hạn chế.

- Ban Tổ chức chỉ nhận các tác phẩm dự thi bằng file. Tác giả
có thể ghi đĩa, USB, gửi trực tiếp lên website http://kttvqg.gov.vn
hoặc gửi qua email: cuocthianhkttv@gmail.com hoặc gửi

trực tiếp bằng CD/DVD hoặc USB chứa file ảnh đến địa chỉ
Ban Tổ chức cuộc thi với thông số kỹ thuật tối thiểu 3MB;
kích thước file: 2000x3000 pixels, độ phân giải 300
pixels/inch, đuôi JPG.

*Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao tặng: 01 giải Nhất trị giá
12 triệu đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 08 triệu đồng; 03
giải Ba, mỗi giải trị giá 05 triệu đồng; 03 giải Khuyến khích,
mỗi giải trị giá 01 triệu đồng. Có 01 giải bình chọn qua mạng
“Khán giả yêu thích nhất” trị giá 10 triệu đồng.�

Nguồn: MONRE

Ông Trần Hồng Thái, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng
thủy văn quốc gia, Phó Chủ tịch Ủy ban Bão quốc tế phát biểu
khai mạc tại lễ phát động

“Con người với thiên nhiên trong bối cảnh
biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền
vững đất nước”

"S
iêu thủ lĩnh" là chương trình truyền hình thực
tế  sẽ được phát sóng vào lúc 8h30 tối thứ 6
hàng tuần, bắt đầu từ 16/6/2017. Chương
trình năm nay hướng đến thông điệp bảo vệ

nguồn tài nguyên nước và môi trường nói chung.
Tiếp tục được tổ chức trong năm 2017, Siêu thủ lĩnh sẽ

là cuộc thi của 40 bạn trẻ với 40 dự án cộng đồng nhằm tìm
ra những giải pháp khơi thông các dòng sông, kênh, mương
bị ô nhiễm tại Hà Nội và Cần Thơ. 

Các thí sinh được phân chia theo từng đội, tự lên kế
hoạch, xử lý rác thải tại các điểm ô nhiễm ở sông, hồ,
kênh, mương. Qua đó, chương trình muốn góp phần nâng

cao ý thức của người dân, lan tỏa và thể hiệnsức bền vững
của dự án bảo vệ tài nguyên nước cũng như môi trường
nói chung.

Theo đại diện Ban tổ chức, chương trình năm nay muốn
thúc đẩy các bạn trẻ hiểu về ý nghĩa của việc bảo vệ nguồn
tài nguyên nước. Vì thế, chương trình hướng đến các điểm
có rác thải trên sông, hồ, kênh, mương tại ba thành phố
lớn. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang đến thử thách
mới mẻ hơn cho thí sinh, giúp họ hiểu ý tưởng của họ có thể
giúp bảo vệ nguồn tài nguyên nước như thế nào trong
tương lai.�

Nguồn tin: vtv.vn

"Siêu thủ lĩnh” 2017 với thông điệp bảo vệ
nguồn nước và môi trường

HO�T Đ�NG QU�N LÝ
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MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG
LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Ngay sau khi Luật tài nguyên
nước được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp
thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm
2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường
đã tập trung chỉ đạo khẩn trương xây
dựng, trình ban hành tổng số 37 văn
bản bao gồm: 05 nghị định của Chính
phủ (Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy
định chi tiết thi hành một số điều của
Luật tài nguyên nước; Nghị định
43/2015/NĐ-CP quy định hành lang
bảo vệ nguồn nước; Nghị định
54/2015/NĐ-CPQuy định về ưu đãi
đối với hoạt động sử dụng nước tiết
kiệm, hiệu quả; Nghị định số
60/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
định một số điều kiện đầu tư kinh
doanh trong lĩnh vực tài nguyên và
môi trường; Nghị định 33/2017/NĐ-
CP Quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
và khoáng sản), 14 quyết định của
Thủ tướng Chính phủ và ban hành 18
thông tư. 

Cơ chế tài chính, chủ trương kinh
tế hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước
bước đầu đã được thể chế hóa thông
qua các văn bản đã được Bộ Tài chính
ban hành như quy định về quản lý
nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế trong
quản lý tài nguyên nước, quy định
tăng thuế khai thác sử dụng tài
nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác
tài nguyên nước và quy định về phí
thẩm định hồ sơ cấp phép.

Bên cạnh đó, để bảo đảm quản lý,
khai thác sử dụng và bảo vệ tài
nguyên nước theo phương thức tổng
hợp, toàn diện và hiệu quả cao nhằm
bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia
cho trước mắt và lâu dài, góp phần
phát triển bền vững, bảo vệ môi
trường, bảo đảm an sinh xã hội và
quốc phòng, an ninh trước diễn biến
của biến đổi khí hậu, nước biển dâng
và sự suy giảm nguồn nước, ngày
23/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã
phê duyệt Kế hoạch hành động quốc
gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ,
sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai
đoạn 2014-2020. 

Thực hiện Nghị quyết của Quốc
hội về tăng cường công tác quản lý
quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành
khai thác công trình thủy điện. Đến
nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã
xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ
ban hành 11 quy trình vận hành liên

hồ chứa trên 11 lưu vực sông phải xây
dựng quy trình (bao gồm các lưu vực
sông: Ba, Vu Gia - Thu Bồn, Sê San,
Srepok, Mã, Cả, Kôn - Hà Thanh, Trà
Khúc, sông Hồng, Đồng Nai và lưu vực
sông Hương) nhằm giảm lũ cho hạ du
trong mùa lũ, tăng hiệu quả sử dụng
nước và đảm bảo nguồn nước cho sản
xuất ở khu vực hạ du trong mùa cạn. 

Công tác quản lý lưu vực sông,
quản lý các hoạt động khai thác, sử
dụng tài nguyên nước, điều hòa phân
bổ nguồn nước trên các lưu vực sông
đã được Bộ Tài nguyên và môi trường
chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước
triển khai thực hiện mạnh mẽ. Cục đã
trình Bộ để Bộ trình Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Danh mục lưu vực sông
gồm 392 sông liên tỉnh làm căn cứ để
triển khai các hoạt động quản lý lưu vực
sông, phân công, phân cấp quản lý; Bộ
đã ban hành Danh mục lưu vực sông
nội tỉnh gồm trên 3045 sông nội tỉnh.

Công tác điều tra cơ bản về tài
nguyên nước đã được triển khai trên
tất cả các mặt: điều tra đánh giá tài
nguyên nước mặt, nước dưới đất; tình
hình khai thác, sử dụng nước và xả
nước thải vào nguồn nước; lập bản đồ
lưu vực sông. Tại các địa phương,
nhiều tỉnh đã chủ động bố trí ngân
sách địa phương để đầu tư cho các dự
án về điều tra, khảo sát, đánh giá tài
nguyên nước, hiện trạng khai thác, sử
dụng, xả nước thải vào nguồn nước,
lập quy hoạch tài nguyên nước, xây
dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước ở
địa phương.

Pháp luật tài nguyên nước - 
Công cụ hữu hiệu để bảo vệ, quản lý,
khai thác sử dụng tài nguyên nước

HOÀNG V�N B�Y
Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước

Trong những năm qua, hệ thống văn bản pháp luật về tài nguyên nước (TNN) đã được Bộ
Tài nguyên và Môi trường tập trung xây dựng, từng bước hoàn thiện, tạo lập hành lang pháp
lý cơ bản cho công tác quản lý TNN từ trung ương đến địa phương. Để bảo đảm tính đồng
bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên nước trong tình hình mới, ngày 21 tháng 6 năm
2012 Quốc Hội đã thông qua  Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13.

NGHIÊN C�U - TH�O LU�N

Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước
Hoàng Văn Bẩy.
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Công tác bảo vệ tài nguyên nước
đã được tích cực triển khai như: xây
dựng và triển khai thực hiện các quy
định pháp luật để bảo vệ hành lang
bảo vệ nguồn nước, bảo vệ lòng, bờ
bãi sông, phòng, chống ô nhiễm, suy
thoái, cạn kiệt nguồn nước; lập quy
hoạch tài nguyên nước,... 

Công tác hợp tác quốc tế nhằm
bảo đảm an ninh nước quốc gia được
quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, trong
năm 2014, Cục Quản lý tài nguyên
nước đã tập trung hoàn thiện hồ sơ gia
nhập Công ước để Bộ trình Thủ tướng
Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết
định việc gia nhập Công ước về Luật
sử dụng các nguồn nước liên quốc gia
cho mục đích phi giao thông thủy. Cục
Quản lý tài nguyên nước luôn tích cực,
chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ
quốc tế phục vụ cho công tác xây
dựng thể chế, tăng cường năng lực
cho hoạt động quản lý tài nguyên
nước. Đến nay, có khoảng 15 dự án
quốc tế về tài nguyên nước đã và đang
thực hiện. Cục đã tham gia nhiều hội
nghị, diễn đàn quốc tế quan nhằm tìm
hiểu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và
tìm kiếm cơ hội hợp tác song phương
trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

Công tác thanh tra, kiểm tra về tài
nguyên nước được Bộ Tài nguyên và
Môi trường triển khai hàng năm được
thể hiện trên các nội dung như: Kiểm
tra tình hình triển khai, chấp hành
pháp luật về tài nguyên nước của các
tổ chức, doanh nghiệp khai thác, sử
dụng tài nguyên nước, xả nước thải
vào nguồn nước; thanh tra chuyên đề
về việc vận hành theo quy trình vận
hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng
Chính phủ ban hành trên một số lưu
vực sông. 

Công tác cấp phép tài nguyên
nước bao gồm: cấp phép thăm dò,
khai thác sử dụng nước mặt, nước
biển, nước dưới đất, xả nước thải vào
nguồn nước và hành nghề khoan nước
dưới đất.  Các hồ sơ cấp phép được
tiếp nhận, xử lý đúng trình tự, thủ tục
và đảm bảo thời hạn theo quy định.

Công tác nghiên cứu khoa học
công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên

nước được quan tâm và chú trọng,
trong đó tập trung vào các đề tài
nghiên cứu cơ sở khoa học để triển
khai các nội dung của Luật tài nguyên
nước năm 2012 vào thực tiễn. 

Việc phổ biến, tuyên truyền pháp
luật, nâng cao nhận thức cộng đồng
về tài nguyên nước được thực hiện
thường xuyên với các phương tiện
thông tin đại chúng, các trang thông
tin điện tử  thông qua các hình thức
xây dựng các phim, ảnh, băng đĩa các
chương trình hỏi đáp, đối thoại, tọa
đàm, phỏng vấn, phóng sự, tổ chức
hội thảo tập huấn cho cơ quan, doanh
nghiệp, người dân, xuất bản Bản tin tài
nguyên nước… Đặc biệt, từ năm 2011
đến nay, việc tổ chức Lễ mít tinh quốc
gia và các hoạt động tuyên truyền
hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3
hàng năm đã thu hút được sự quan
tâm và tham gia tích cực của toàn xã
hội, có ý nghĩa và sức lan tỏa cao, góp
phần làm thay đổi nhận thức, hành vi,
thói quen và cách ứng xử với tài
nguyên nước ở hiện tại và tương lai;...

ĐỊNH HƯỚNG CÁC NHIỆM VỤ
TRỌNG TÂM TRONG VIỆC HOÀN
THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC
TRONG THỜI GIAN TỚI:

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu
quả công tác quản lý TNN, trong thời
gian tới, bên cạnh việc tiếp tục hoàn
thiện chính sách, pháp luật về TNN,
nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của công
tác quản lý TNN là tập trung triển khai
thực hiện các cơ chế, chính sách quản
lý đã được thể chế hóa trong Luật TNN
2012 và các văn bản đã được ban
hành trong thời gian qua. Cụ thể:

Một là, xây dựng, hoàn thiện chính
sách, pháp luật, trọng tâm là rà soát,
điều chỉnh, bổ sung các quy định về
cấp phép khai thác, sử dụng nước, xả
nước thải vào nguồn nước, đánh giá
khả năng tiếp nhận nước thải của
nguồn nước, xử lý, trám lấp giếng
không sử dụng; bảo vệ NDĐ, các định
mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong
lĩnh vực tài nguyên nước.

Hai là, rà soát, tổng kết, đánh giá
tình hình vận hành các hồ chứa, trên

cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung, hoàn
thiện các QTVHLHC nhằm nâng cao
hiệu quả phối hợp vận hành điều tiết
nước đáp ứng yêu cầu về phòng,
chống, giảm lũ, cấp nước mùa cạn và
phát điện của các hồ chứa.

Ba là, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn,
kiểm tra việc triển khai các quy định
của pháp luật về TNN, trọng tâm là các
quy định mới như: Ưu đãi đối với việc
sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, lập và
quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;
thu tiền cấp quyền khai thác TNN; giám
sát các hoạt động khai thác, sử dụng
TNN, xả nước thải vào nguồn nước. 

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

Năm là, tập trung kiểm tra, thanh
tra và kiên quyết xử lý vi phạm đối với
việc vận hành giảm lũ cho hạ du, điều
tiết nước trong mùa cạn, bảo đảm duy
trì dòng chảy tối thiểu của các hồ theo
quy trình liên hồ chứa; bảo đảm khai
thác sử dụng công bằng hợp lý nguồn
nước chung của 6 quốc gia trên lưu
vực sông Mê Công. 

Sáu là, tăng cường nguồn lực cho
công tác quản lý TNN để đáp ứng yêu
cầu quản lý trong tình hình mới. Thành
lập và sớm đưa vào hoạt động 06 Ủy
ban LVS để tăng cường cơ chế điều
phối, giám sát, phối hợp thực hiện, giải
quyết các vấn đề liên vùng, liên
ngành, liên địa phương trong khuôn
khổ LVS, bảo đảm tính thống nhất
trong quản lý, khai thác, sử dụng và
bảo vệ TNN trên LVS. Tuyên truyền
phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người
dân thực hiện các biện pháp sử dụng
nước tiết kiệm, hiệu quả.�
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TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT ĐẢO CÔ TÔ

Nước mưa
Theo tài liệu của trạm quan trắc Cô Tô từ 1977 đến

2015, đảo Cô Tô có lượng mưa trung bình 1.738,8 mm/năm,
song phân bố không đều theo thời gian trong năm: Mùa
mưa bắt đầu từ tháng V và kết thúc vào cuối tháng IX, các
tháng còn lại là mùa khô, mưa ít. Lượng mưa của mùa mưa
chiếm khoảng 85% lượng mưa cả năm. 

Nước suối
Đảo Cô Tô ít suối, độ dốc địa hình lớn nên lượng nước

thoát nhanh, do đó các dòng chảy chỉ hoạt động tạm thời,
tức là chỉ có nước vào mùa mưa với lưu lượng nhỏ, do đó
tài nguyên nước các suối không lớn, không có ý nghĩa cho
việc cung cấp nước.

Nước hồ
Trên đảo Cô Tô lớn có 8 hồ, trong đó có 2 hồ nước mặn

là hồ Thầu My và hồ Đồng Muối. Các hồ đều là hồ nhân tạo
được hình thành do đắp đập chắn các khe suối. Trong số 6
hồ nước nhạt, chỉ có hồ Thường Xuân được UBND huyện đầu
tư xây dựng có dung tích 40.000m3, làm nhiệm vụ cấp nước
sinh hoạt, song cũng chỉ đạp ứng được 50% nhu cầu nước
của đảo. Các hồ khác do nhân dân địa phương đắp đập chắn
ngang suối để trữ nước sử dụng. Về mùa mưa, các hồ có
dung tích từ 2.400 đến 30.000m3. Nhiều hồ sau khi xây dựng,
nước bị thẩm thấu, rò rỉ, tích trữ nước kém làm cho khả năng
cung cấp nước không ổn định. Theo tài liệu của chính quyền
địa phương thì về mùa khô, đa số hồ bị cạn kiệt. 

TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐẢO CÔ TÔ

Trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất là lưu
lượng ổn định có thể khai thác ở tầng chứa nước trong một
thời gian nhất định mà không làm thay đổi chất lượng,
không làm cạn kiệt tầng chứa nước và tác động không đáng
kể đến môi trường, được xác định theo công thức sau:

(1)

Trong đó :
Qkt : Trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất,

m3/ng
Qtn : Trữ lượng động tự nhiên, m3/ng
Vdh : Lượng nước tĩnh đàn hồi, m3

Vtl : Lượng nước tĩnh trọng lực, m3

Qct : Trữ lượng cuốn theo, m3/ng
α : Hệ số xâm phạm vào trữ lượng tĩnh trọng lực

(lấy bằng 30% đối với tầng chứa nước không áp).
t : Thời gian khai thác, ngày.
Trong điều kiện đảo Cô Tô, do không có tầng chứa

nước áp lực nên không có thành phần trữ lượng tĩnh đàn
hồi. Trữ lượng cuốn theo (Qct) chỉ xảy ra trong điều kiện
khai thác khi mực nước dưới đất bị hạ thấp. Tuy nhiên trong
điều kiện hiện nay, đại lượng này chưa thể đánh giá. Trữ
lượng tĩnh rất nhỏ, mặt khác, đảo Cô Tô bị bao bọc bởi
biển, không nên xâm phạm vào trữ lượng tĩnh để đảm bảo
cho nước mặn không lấn vào vùng chứa nước nhạt. Như
vậy trữ lượng tiềm năng chỉ tính đến 1 thành phần là trữ
lượng động tự nhiên. 

Trữ lượng động tự nhiên 
Để phù hợp với các mục đích sử dụng nước, nhất là cho

ăn uống sinh hoạt cần tính toán lượng mưa năm với tần
suất 95%. Theo kết quả tính toán lượng mưa ở đảo Cô Tô
từ 1977 đến 2015 cho thấy, lượng mưa năm có tần suất
95% là 1110 mm. Lượng bốc hơi trung bình ở vùng Cô Tô
là 925 mm/năm.

Lượng mưa thấm cung cấp cho nước dưới đất là 175
mm /năm, trữ lượng khai thác tiềm năng trên diện tích 13,5
km2 của 2 tầng chứa nước q và o-s trên đảo Cô Tô xác định
là 6.472 m3/ng. 

Trữ lượng có thể khai thác 
Theo kinh nghiệm thực tế ở nước ta, trữ lượng có

thể khai thác thường bằng khoảng từ 20 đến 60% trữ
lượng khai thác tiềm năng. Đối với vùng đảo Cô Tô
lấy bằng 30%. Như vậy trữ lượng có thể khai thác là
1.941 m3/ng.

Tài nguyên nước đảo Cô Tô 
và định hướng quản lý, khai thác
sử dụng

PGS.TS NGUY�N V�N ��N
Hội Địa chất thủy văn Việt Nam

Cô Tô là huyện đảo của tỉnh Quảng Ninh nằm ở vùng biển Đông Bắc nước ta, cách đất liền khoảng
60 hải lý. Quần đảo bao gồm 30 hòn đảo quây quần xung quanh đảo Cô Tô lớn. Phạm vi nghiên cứu
của bài viết này là đảo Cô Tô lớn diện tích khoảng 18 km2 có địa hình ½ là đồi núi thấp với độ cao
80-100m, ½ là vùng đất bằng phân bố ở ven biển và xen kẽ các đồi núi thấp có độ cao 2,5-5,5m.
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TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC NƯỚC
DƯỚI ĐẤT 

Trữ lượng khai thác được xác định
từ kết quả điều tra, đánh giá và thăm
dò nước dưới đất bằng các công trình
cụ thể. Tùy theo mức độ tin cậy, trữ
lượng khai thác nước dưới đất được
xếp vào các cấp A, B, C1 hoặc C2. 

Vùng đảo Cô Tô chỉ có 2 công trình
điều tra, đánh giá gồm:

- Năm 1999, Liên đoàn ĐCTV-
ĐCCT miền Bắc (nay là Liên đoàn Quy
hoạch và Điều tra tài nguyên nước
miền Bắc) đã hoàn thành Điều tra địa
chất thủy văn - địa chất công trình và
tìm kiếm nguồn nước. 

- Năm 2013, Liên đoàn Quy hoạch
và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc
đã hoàn thành Điều tra, đánh giá chi
tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng
công trình cấp nước cho quần đảo Cô
Tô do Sở Tài nguyên và Môi trường
Quảng Ninh làm chủ đầu tư. 

Mức độ điều tra, đánh giá nước
dưới đất chỉ cho phép xếp trữ lượng
vào cấp C1 và C2. Xếp vào cấp C1 là
lưu lượng thực bơm ổn định vào mùa
khô của 12 lỗ khoan điều tra, đánh giá.
Xếp vào cấp C2 là lưu lượng nội suy ở
các lỗ khoan đã đạt cấp C1 khi bơm
đến mực nước hạ thấp cho phép. 

ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ, 
KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI 
NGUYÊN NƯỚC

Giải pháp khai thác sử dụng
Vùng đảo Cô Tô, diện tích nhỏ

hẹp, các nguồn nước trên mặt rất
khan hiếm: không có hồ tự nhiên, các
dòng chảy trên mặt chỉ tồn tại tạm
thời. Những năm vừa qua đã xây dựng
8 hồ chứa nhân tạo có dung tích từ
2.400 đến 40.000m3 nhằm tích trữ
nước mưa để cung cấp cho các nhu
cầu ăn uống sinh hoạt và phục vụ
nông nghiệp. Tuy nhiên, thực tế khai
thác cho thấy đa số các hồ bị cạn về
mùa khô do bị bốc hơi mạnh, đã làm
giảm công suất khai thác, cho thấy giải
pháp cung cấp nước tập trung bằng
nguồn nước trên mặt không bền vững.
Việc xây dựng các hồ lớn hơn không
khả thi.

Kết quả điều tra, đánh giá nước
dưới đất cho thấy việc lựa chọn các
nguồn nước dưới đất có tính bền vững
hơn: Tầng chứa nước o-s có thể xây
dựng 9 công trình cấp nước mini có
công suất từ 50 đến 200m3/ng phục vụ
cho các tụ điểm dân cư. Khu vực thị
trấn có nhu cầu lớn nhất, với 3 lỗ
khoan CT7, CT8 và CT9 hiện có ở đây
có thể xây dựng công trình cấp nước
tập trung với công suất 435m3/ng có
thể đáp ứng được nhu cầu nước hiện
tại. 6 lỗ khoan còn lại cung cấp cho các
tụ điểm dân cư nằm rải rác trên đảo. 

Giải pháp bảo vệ các nguồn
nước 

Huyện đảo Cô Tô đang trên đà
phát triển. Dân cư tập trung ngày một
đông đúc, kinh tế các ngành và du lịch
sẽ phát triển mạnh mẽ. 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 việc phân bố nghĩa
trang, các bãi thải, điểm xả thải…Bảo
vệ nguồn nước dưới đất còn được định
hướng theo các giải pháp phòng,
chống nhiễm mặn trong điều kiện biến
đổi khí hậu và nước biển dâng.

Giải pháp phát triển tài
nguyên nước 

Để nâng cao trữ lượng khai thác
nước dưới đất, một mặt tiếp tục xây
dựng các trạm cấp nước mini ở các vị trí
có triển vọng đã phát hiện, mặt khác
tiếp tục điều tra đánh giá để phát hiện
thêm các điểm có triển vọng và điều tra
đánh giá với mục tiêu xây dựng trạm
cấp nước có công suất lớn hơn đến
khoảng trên dưới 500m3/ng trên cơ sở
khai thác nhóm 3 - 4 giếng khoan. 

Để phục vụ các nhu cầu lớn hơn
nữa cần điều tra đánh giá bổ sung
nhân tạo cho nước dưới đất bằng cách
thu gom nước mưa lưu trữ vào lòng
đất để nước có chất lượng tốt và khai
thác với công suất lớn hơn. Thực hiện
điều này bằng cách xây dựng các
tường chắn ven biển, tường chắn dạng
bậc thang trên các sườn và thung lũng
để tích trữ nước mưa vừa lấy nguồn
bổ sung cho nước dưới đất vừa để
phục vụ các mục đích khác.

Thu gom nước mưa vào mùa mưa,
tích trữ vào lòng đất để sử dụng quanh
năm là biện pháp hữu hiệu, có tính khả
thi cao được áp dụng ở nhiều quốc gia
khan hiếm nước có trình độ khoa học-
công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Công tác bổ sung nhân tạo - lưu trữ
nước mưa với lòng đất cần được thực hiện
với phương châm “ không để cho nước
mưa, dù chỉ một giọt chảy ra biển”.�
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THS.KTS. T� TH� THU H	
NG
Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng

Đến năm 2017, toàn quốc có
khoảng 800 đô thị, trong đó khoảng
129 đô thị có đường bờ biển phân bố
tại 28 tỉnh ven biển. Phân loại theo vị
trí địa lý có: 32 đô thị sát biển; 03 đô
thị ven biển ngập mặn; 05 đô thị gần
vịnh lớn; 13 đô thị hải đảo; 76 đô thị
cửa sông đổ ra biển. Theo hệ thống
phân loại đô thị: có 1 đô thị loại đăc
biệt (TP Hồ Chí Minh) và 2 đô thị loại
I (Đà Nẵng, Hải Phòng) trực thuộc
Trung ương và các đô thị loại I, II, III,
IV, V trực thuộc tỉnh.

Việt Nam là một quốc gia nằm trên
biển Đông hướng ra biển Thái Bình
Dương, có 3260km đường bờ biển, trải
dài qua 28 tỉnh, thành phố, với hơn
50% dân số sống dọc theo đường bờ
biển, Việt Nam thuộc vào các nước
được cảnh báo là 1 trong 5 nước chịu
ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự biến đổi
khí hậu toàn cầu và mực nước biển
dâng. Hằng năm, hàng chục triệu
người phải chịu đựng và sống chung
với những diễn biến thất thường của
thời tiết, những ảnh hưởng do BĐKH
gây ra: triều cường, bão, lũ, xâm thực
mặn, nước biển dâng, sạt lở, nắng
nóng, rét đậm rét hại, mưa đá... BĐKH
sẽ tác động trực tiếp và gián tiếp đến
toàn bộ môi trường sống của con
người và tự nhiên, tạo nên những
thách thức to lớn đối với sự phát triển
đô thị, điểm dân cư nông thôn, đặc
biệt là đối với các đô thị ven biển. 

Bên cạnh những nguyên nhân tự
nhiên thì việc phát triển đô thị ồ ạt cũng
là nguyên nhân góp phần làm gia tăng
hiện tượng BĐKH. Khai thác quá mức
tài nguyên đất vì mục tiêu tăng trưởng
đô thị và công nghiệp mà coi nhẹ yêu
cầu phát triển bền vững, vấn đề sinh

thái đô thị tác động không nhỏ đến
những thay đổi bất thường của tự
nhiên, gia tăng sự cố môi trường.
Không chỉ các khu đô thị mà 15/16 khu
kinh tế trong cả nước cũng đang được
đầu tư xây dựng ven biển. Các khu kinh
tế và các khu đô thị đặt ra những bài
toán lớn về kiểm soát nước thải và chất
thải do ảnh hưởng của các chất thải
sinh hoạt và chất thải công nghiệp nguy
hại không được xử lý triệt để, thậm chí
xả thẳng vào môi trường tự nhiên sẽ
gây ra những tác động bất lợi đối với
sự phát triển khu vực ven biển và tính
bền vững của hệ sinh thái ven biển.

RỦI RO TỪ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI
ĐÔ THỊ VEN BIỂN

Theo các tài liệu điều tra, khảo sát,
thống kê chưa đầy đủ về thoát nước
và xử lý nước thải tại 129 đô thị ven
biển, tỷ lệ bao phủ mạng lưới thoát
nước ở các đô thị trung bình hiện chỉ

đạt khoảng 70%, tỉ lệ nước thải đô thị
được thu gom và xử lý đạt được ít hơn
50% lượng nước thải phát sinh. Đặc
biệt, còn có sự chênh lệch lớn về mức
độ bao phủ của hệ thống thoát nước
và xử lý nước giữa các đô thị do mức
độ quan tâm và năng lực đầu tư khác
nhau. Các đô thị loại đặc biệt, loại I,
II, III thì tỷ lệ này cao hơn các đô thị
loại IV, V do các tiêu chuẩn trong hệ
thống phân loại đô thị hiện hành có
quy định về tiêu chuẩn này nên để đạt
được loại đô thị thì chính quyền các đô
thị đã có sự quan tâm, đầu tư, bảo
dưỡng nhất định.

Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng,
cùng sự ra đời của nhiều cụm dân cư,
nhiều khu đô thị mới phát sinh một
lượng lớn nước thải xả ra môi trường.
Việc thu gom, xử lý, phân loại, tái sử
dụng nước thải sinh hoạt và công
nghiệp vẫn chưa thực hiện triệt để

Rủi ro và thách thức cho hệ thống
nước thải đô thị ven biển do tác động
biến đổi khí hậu, nước biển dâng
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khiến bộ mặt đô thị ở nhiều địa
phương trở nên không tương xứng với
hạ tầng đã được đầu tư. Nước thải còn
bị xả trực tiếp trên bề mặt hoặc trong
các mương, máng không có nắp đậy
không chỉ gây ô nhiễm không khí mà
còn làm giảm mỹ quan đô thị. Tại các
đô thị ven biển nhiều dự án xả nước
thải trực tiếp ra biển ảnh hưởng đến
cảnh quan ven biển, gây ô nhiễm, phá
hoại môi trường du lịch, nuôi trồng
thủy hải sản và tạo ra những hậu quả
khó khắc phục trên diện rộng. Tại Việt
Nam, chưa có đô thị nào trong hệ
thống đô thị ven biển xây dựng hệ
thống giám sát nước thải sinh hoạt và
tính phí xử lý nước thải. Các chủ đầu
tư công trình chưa có ý thức trong việc
phân loại nhằm thu gom nước mưa và
nước rửa tay, nước tắm để lọc lắng sơ
bộ, khử mùi nhằm tái sử dụng cho các
mục đích không tiếp xúc trực tiếp với
con người như nước bồn cầu, lau rửa,
dọn vệ sinh… vì thế tạo ra một lượng
cầu rất lớn cho tài nguyên nước sạch,
làm tài nguyên này bị khai thác quá
mức và được dự báo sẽ thiếu hụt trong
những năm tiếp theo.

Nhiều dự án thoát nước đã được
đầu tư xây dựng trên cả nước nhưng
do các dự án này còn nhỏ lẻ, tập trung
ở một số điểm đô thị, chưa được đầu
tư theo hệ thống nên cũng mới phát
huy được hiệu quả nhỏ trong công tác
bảo vệ môi trường. Còn thiếu sự đầu
tư đồng bộ cho công nghệ xử lý, nhiều
nhà máy xử lý nươc thải vẫn áp dụng
công nghệ cũ lạc hậu đòi hỏi nhiều tài
nguyên nước mặt và đất mặt, mạng
lưới thu gom cũng như trình độ quản
lý, vận hành hệ thống chưa đáp ứng
được yêu cầu thực tế… Vấn đề ô
nhiễm môi trường do nước thải đô thị,
công nghiệp đặc biệt ở các khu đô thị
ven biển, khu kinh tế ven biển đang là
một vấn đề nóng làm ảnh hưởng đến
môi trường sống ven biển và sự phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước.

THÁCH THỨC ĐẶT RA VỚI 
HỆ THỐNG NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ
VEN BIỂN

Mỗi đô thị đều có những đặc điểm
khác nhau về yếu tố, đặc điểm tác

động của BĐKH đặc trưng theo vị trí
địa lý, điều kiện khí hậu. 

Các đô thị Bắc Bộ bị ảnh hưởng
mạnh mẽ bởi các hiện tượng thiên tai
bão lũ thất thường, số lần những trận
bão và siêu bão tại khu vực ven biển
càng ngày càng nghiêm trọng gây
thiệt hại về người và của. Đối với
những đô thị ven biển phía Bắc, hiện
tượng nước biển xâm thực, cát, phù
sa bồi lắng làm ảnh hưởng tới chất
lượng các công trình hạ tầng như
đường giao thông, đê biển, hệ thống
thoát nước. 

Nhóm đô thị ven biển miền Trung
đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt
lở đất và sạt lở bờ biển. Nhiều dự án
ven biển và các khu du lịch ven biển
đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều công trình hạ tầng ven biển bao
gồm đê biển, đường ven biển, các hệ
thống thoát nước, thu gom nước thải
ven biển cũng bị sạt lở và hư hại
nghiêm trọng.

Với các đô thị tại khu vực Nam Bộ,
tác động của biến đổi khí hậu ảnh
hưởng đến hệ thống thoát nước cũng
rất trầm trọng,hiện tượng ngập úng
cục bộ trong đô thị có xu hướng gia
tăng do kết hợp của nước biển dâng,
triều cường kết hợp khi lũ tại các sông
lên cao.

Mặt khác, vấn đề xây dựng hạ
tầng và quản lý cốt nền xây dựng giữa
khu vực xây mới và khu vực đô thị cũ
cũng là nguyên nhân gây ra úng ngập.
Do hạ tầng chưa được đấu nối tốt và
cốt xây dựng các khu mới có xu hướng
cao hơn khu cũ ảnh hưởng tới hướng
thoát nước và năng lực thoát nước của
các khu vực cũ của đô thị. Các quy
hoạch, quy chuẩn chưa cân nhắc yếu
tố kịch bản BĐKH mà chỉ dựa trên các
số liệu lịch sử về khí tượng, thủy văn.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Trước những rủi ro và thách thức
đáng báo động trên, các nhà hoạch
định cần có những quyết sách mạnh
mẽ hơn trong vấn đề quy hoạch hạ
tầng đô thị, xử lý triệt để nước thải
sinh hoạt và nước thải từ các khu công
nghiệp, khu kinh tế trước khi xả vào
môi trường biển. 

Để đô thị ven biển Việt Nam khai
thác được hết tiềm năng và không bị
tụt hậu so với thế giới, tăng sức cạnh
tranh và có vị trí trên bản đồ du lịch,
dịch vụ và bảo tồn bờ biển, cần xây
dựng chiến lược cho toàn hệ thống đô
thị ven biển nói riêng và hệ thống đô
thị quốc gia một cách hợp lý; đẩy
mạnh quy hoạch, quản lý đầu tư xây
dựng các công trình hạ tầng đồng bộ
trên toàn quốc; đổi mới phương pháp
quản lý phát triển đô thị, quản lý sử
dụng đô thị; tổ chức thực hiện quy
hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên
ngành trong đô thị; đổi mới thể chế
quy hoạch, thiết kế, xây dựng đô thị,
nhất là đối với các đô thị ven biển luôn
phải đối diện và sống chung với triều
cường, bão lũ...

Với đặc điểm đặc trưng về điều
kiện tự nhiên và vị trí địa lý, Việt Nam
luôn đứng trước rủi ro điển hình là lũ
lụt và ngập úng. Vì vậy, bên cạnh các
giải pháp công trình về điều chỉnh thiết
kế, quy chuẩn xây dựng cân nhắc tới
các kịch bản BĐKH nhằm phòng chống
thiên tai và giảm thiểu rủi ro biến đổi
khí hậu nước biển dâng, cần phải xem
xét lại các quy hoạch về thủy lợi, thoát
nước từ cấp vùng đến cấp đô thị với
các giải pháp ứng phó phù hợp và toàn
diện từ xây dựng hạ tầng tới cơ chế
điều hành và quản lý hoạt động các hệ
thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đồng
thời, trong các quy hoạch thoát nước
và quy hoạch đô thị các giải pháp về
ứng phó với lũ lụt, thiên tai không nên
chỉ dùng các giải pháp ‘chặn’ nước mà
nên tiếp cận trên phương diện ‘đón’
nước và hoạch định ‘đường đi cho
nước’. Không nên đối kháng với thiên
nhiên mà phải sống chung với thiên
nhiên. Thêm vào đó, các quy hoạch
chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật cũng
phải được thực hiện với các cân nhắc
về BĐKH. Muốn làm được điều này,
chúng ta cần phải nâng cao nhận
thức, năng lực về ứng phó với BĐKH
cho các cán bộ lập quy hoạch, quản lý
quy hoạch ở tất cả các cấp bằng cách
tiếp cận mới trong quá trình lập quy
hoạch xây dựng có lồng ghép các yếu
tố của BĐKH.�
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C�C QU�N LÝ TÀI NGUYÊN N	�C

N
ước là nguồn tài nguyên
thiết yếu cho sự sống trên
Trái đất. Bảo vệ nguồn tài
nguyên quý giá này là trách

nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức nói
riêng và quốc gia, lãnh thổ nói chung.

Để bảo vệ tài nguyên nước, công
cụ đầu tiên và hữu hiệu là những quy
định của pháp luật về tài nguyên nước
như Luật tài nguyên nước; các các văn
bản quy phạm pháp luật hướng dẫn
dưới Luật; Chiến lược quốc gia về tài
nguyên nước; các Công ước, Hiệp
định, Điều ước quốc tế mà Việt Nam
tham gia và là thành viên. 

NHIỀU THÁCH THỨC TRONG
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XẢ THẢI

Cũng như một số nước trên thế
giới, Việt Nam hiện đang phải đối mặt
với thách thức nghiêm trọng về tình
trạng ô nhiễm, cạn kiệt các nguồn
nước, đặc biệt là tại các khu công
nghiệp và đô thị, nơi hầu hết hệ thống
sông ngòi, hồ ao đều bị ô nhiễm. Đây
là một trong những vấn đề nóng gây
tác động lớn đến đời sống, kinh tế, xã
hội, phát triển và bảo vệ môi trường
xuất phát từ nước thải. 

Ô nhiễm nguồn nước mặt: Hiện
nay, các sông chính ở Việt Nam đều bị
ô nhiễm. Hiện tượng ô nhiễm chủ yếu
ở các vùng trung và hạ lưu các lưu vực
sông, nhiều khu vực tập trung đông
dân cư và các khu công nghiệp hiện
tượng ô nhiễm diễn ra nghiêm trọng
hơn. Đặc biệt, mức độ ô nhiễm tại các
con sông tăng cao vào mùa khô khi
lượng nước chảy vào các con sông
giảm. Chất lượng nước suy giảm
mạnh, nhiều chỉ tiêu như: BOD, COD,
NH4, N, P cao hơn tiêu chuẩn cho phép
nhiều lần. 

Phần lớn lượng nước thải sinh hoạt
(khoảng 600.000 m3/ngày) và công
nghiệp (khoảng 240.000 m3/ngày)
không được xử lý mà đổ thẳng vào các
ao hồ, sau đó chảy ra các con sông lớn
tại vùng Châu Thổ sông Hồng và sông
Mê Kông. Ngoài ra, nước thải của
nhiều nhà máy, bệnh viện và cơ sở sản
xuất (khoảng 7.000 m3 mỗi ngày, chỉ
30% là được xử lý) cũng không được
xử lý trước khi xả ra môi trường. 

Ô nhiễm nguồn nước dưới đất:
Hiện nay nguồn nước dưới đất ở nước
ta cũng đang phải đối mặt với những
vấn đề như bị nhiễm mặn, nhiễm
thuốc trừ sâu, các chất có hại khác...
Việc khai thác quá mức và không có
quy hoạch đã làm cho mực nước dưới
đất bị hạ thấp, đặc biệt là ở các khu
vực đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng
sông Cửu Long. Khai thác nước quá
mức cũng sẽ dẫn đến hiện tượng xâm
nhập mặn ở các vùng ven biển. Nhiều
tổ chức, cá nhân nhân khoan khai thác
nước dưới đất không thực hiện việc
trám lấp giếng khoan không sử dụng
theo quy định gây ô nhiễm nguồn
nước dưới đất nguồn nước ngầm.

Ngoài ra, nước dưới đất còn bị ô nhiễm
do việc chôn lấp gia súc, gia cầm bị
dịch bệnh không đúng quy cách. 

Ô nhiễm nước biển: Những năm
gần đây nước biển Việt Nam cũng đã
có dấu hiệu bị ô nhiễm do sự ô nhiễm
từ các lưu vực sông, các hoạt động
phát triển kinh tế vùng cửa sông, ven
biển. Chất lượng nước biển bị ô nhiễm
chủ yếu bởi chất rắn lơ lửng, nitrat,
nitrit, colifom, dầu và một số thành
phần kim loại nặng. 

PHÁP LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC VỀ
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XẢ THẢI

Nhằm thống nhất quản lý nước
thải, pháp luật tài nguyên nước quy
định những nội dung chính sau:

Một là, bằng nhiều chủ trương,
chính sách, nghị quyết và quyết định
của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
trong việc đầu tư, khuyến khích xử lý
nước thải, nhận thức của người dân và
cả những cơ quan quản lý đã có sự
biến chuyển tích cực về xả nước thải,
xử lý nước thải từ gốc phát sinh đến
các hệ thống xử lý nước thải tập trung
được quan tâm, xây dựng tại các khu

Pháp luật tài nguyên nước về 
bảo vệ nguồn nước và quản lý
hoạt động xả nước thải
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đô thị, dân cư, các khu, cụm công
nghiệp, làng nghề. 

Hai là, thực thi, tuân thủ những
quy định của luật pháp trong thực tế
luôn là là mục tiêu đòi hỏi cho từng các
nhân, tổ chức, cho cả hệ thống chính
trị. 10 hành vi bị nghiêm cấm với 9
nguyên tắc quy định của Luật tài
nguyên nước năm 2012 thực sự là kim
chỉ nam kiểm soát các khâu trong
quản lý nước nói chung và nước thải
nói riêng.

Ba là, một điểm mới của Luật tài
nguyên nước năm 2012 quy định việc
lấy ý kiến cộng đồng dân cư và công
khai thông tin về các nội dung khi triển
khai dự án có sử dụng, khai thác nước,
xả nước thải vào nguồn nước.

Bốn là, hoạt động điều tra cơ bản,
quy hoạch, phân bổ, quan trắc, giám
sát, đăng ký xử lý nước thải được quy
định cụ thể và tổ chức thực hiện đồng
bộ nhằm xác định rõ khả năng tiếp
nhận nước thải của nguồn nước cho tất
cả các lưu vực sông làm sáng tỏ quan
điểm đúng đắn để quản lý tài nguyên
nước bảo đảm thống nhất theo lưu vực
sông, theo nguồn nước, kết hợp với
quản lý theo địa bàn hành chính. Điều
này cũng thể hiện quyết tâm chính trị
trong chỉ đạo thành lập Hội đồng quốc
gia về tài nguyên nước, thành lập 06
Tổ chức lưu vực sông chính.

Xả nước thải vào nguồn nước là
hoạt động cần được quản lý, kiểm soát
bởi nhiều ngành, nhiều lĩnh vực ở khắp
các địa phương. Tuy rằng luôn có sự
giao thoa hoặc chồng lấn trong những
quy định khi thực hiện chức năng,
nhiệm vụ nhưng đều có chung một mục
đích căn bản là giảm thiểu tác hại do ô
nhiễm, suy thoái nguồn nước và quản
trị ngành nước hiệu quả, bền vững.

Năm là, cấp phép xả nước thải cho
các hoạt động xả nước thải công
nghiệp, sinh hoạt… cho đô thị, khu
công nghiệp, làng nghề trong những
năm gần đây có những thay đổi rõ nét.
Tính đến tháng 3/2017, theo số liệu
Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổng
hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã
cấp 142 giấy phép xả nước thải vào
nguồn nước trên địa bàn 40 tỉnh,

thành phố; các địa phương đã cấp
1.803 giấy phép theo thẩm quyền trừ
trường hợp xả nước thải với quy mô
nhỏ và không chứa hóa chất độc hại,
chất phóng xạ vào nguồn nước. 

Sáu là, về trình tự, thủ tục, thẩm
quyền và các yêu cầu khác trong công
tác cấp phép xả thải được quy định
trong Luật tài nguyên nước năm 2012,
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP và
hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số
27/2014/TT-BTNMT và các văn bản
quy phạm pháp luật khác. Mặc dù vậy
vẫn còn nhiều công trình, cơ sở xả
nước thải chưa được cấp phép; chất
lượng nước thải chưa được kiểm soát
chặt chẽ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn,
khả năng tiếp nhận của nguồn nước;
trách nhiệm và thẩm quyền trong cấp
phép vẫn còn tồn tại; thực hiện quan
trắc, giám sát, kết nối chưa thành hệ
thống chặt chẽ.

TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XẢ THẢI

Từ những phân tích nêu trên cho
thấy, hệ thống pháp luật trong bảo vệ
tài nguyên nước quản lý nước thải đã
được ban hành và khá hoàn thiện. Việc
triển khai, tuân thủ trên thực tiễn có
nhiều tiến bộ phù hợp với xu thế phát
triển kinh tế, xã hội. Nhằm tăng cường
chất lượng quản lý hoạt động xả thải
để bảo vệ nguồn tài nguyên nước lâu

dài, bền vững, trước mắt cần thực hiện
một số nội dung sau đây:

Một là, tăng cường các biện pháp,
chế tài đối với hành vi gây ô nhiễm
nguồn nước như: bổ sung các quy
định để xử lý hình sự đối với các hành
vi gây ô nhiễm nguồn nước kể cả việc
xử lý đối với người đứng đầu tổ chức
gây ô nhiễm; tăng mức phạt tiền.

Hai là, nghiên cứu cơ chế thực
hiện việc thu tiền để xử lý nước thải
gắn liền với thu tiền sử dụng nước
hoặc thực hiện việc ký quỹ để thực
hiện trách nhiệm xử lý nước thải theo
quy định của pháp luật.

Ba là, xây dựng hệ thống giám sát
quốc gia để giám sát liên tục, tự động,
trực tuyến hoạt động xả nước thải của
các cơ sở xả nước thải lớn, có nguy cơ
gây ô nhiễm nguồn nước.

Bốn là, định kỳ hằng năm hoặc khi
cần thiết công bố công khai danh sách
các cơ sở xả nước thải gây ô nhiễm
hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trên các
phương tiện thông tin, truyền thông.

Năm là, kiểm kê tài nguyên nước
làm cơ sở xây dựng, bổ sung quy
hoạch tài nguyên nước đối với toàn bộ
đối tượng khai thác, sử dụng, xả nước
thải vào nguồn nước.

Sáu là, xây dựng hệ thống dữ liệu
dùng chung theo ngành, lĩnh vực để
quản lý toàn diện, thống nhất, hiệu
quả và bền vững tài nguyên nước.�

NGHIÊN C�U - TH�O LU�N
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M
ột phân tích sử dụng nước ở cấp độ quy mô
quốc gia tại Mỹ cho thấy, trong 30 năm qua có
sự tách biệt giữa nông thôn và thành thị, phần
lớn các khu vực thành thị là những vùng sử

dụng nước ngày càng hiệu quả hơn, trong khi hầu hết các
vùng nông thôn việc sử dụng nước lại trở nên kém hiệu quả
theo thời gian.

Theo Giáo sư Sankar Arumugam - Đại học North
Carolina State, tác giả chính của bài báo đã được công bố
cho biết: "Hiểu được việc sử dụng nước ngày càng trở nên
quan trọng do tác động của biến đổi khí hậu sẽ có ảnh
hưởng sâu sắc đến nguồn cung cấp nước. 

Arumugam nói: "Đây là lần đầu tiên việc đánh giá một
cách hệ thống về vấn đề sử dụng nước ở Hoa Kỳ. Kết quả
cho thấy ở một số tiểu bang, bao gồm Washington,
Pennsylvania và Wyoming việc sử dựng nước ở những tiểu
bang này có hiệu quả hơn sau mỗi chu kỳ là 05 năm. Trong
khi đó, các tiểu bang khác như Nam Carolina, Oklahoma và
Mississippi - đã trở nên tồi tệ hơn sau 5 năm".

Khi xem xét dữ liệu cấp quận cũng cho thấy một kết quả
quan trọng khác, hầu hết các quận nông thôn đều có hiệu
suất sử dụng nước thấp hơn, trong khi các quận đô thị thì
hiệu suất sử dụng nước lại đang trở nên hiệu quả hơn. Nói
cách khác, khu vực nông thôn đang bị bỏ qua trong quá
trình phát triển bền vững tài nguyên nước, thể hiện sự phát
triển thiếu cân bằng. 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, đầu tư các công nghệ
mới về sử dụng nước hiệu quả và cải tạo cơ sở hạ tầng nước
hiện có là nguyên nhân cơ bản dẫn tới việc cải thiện chất lượng
và hiệu quả sử dụng nước tại các khu đô thị. Trong khi, khu vực
nông thôn dường như thiếu các nguồn lực, ý chí chính trị, hoặc
cả hai, để bắt kịp sự phát triển về ngành nước cũng như việc
đạt mục tiêu phát triển nước bền vững. 

Một phát hiện quan trọng khác là các công nghệ và chiến
lược tập trung vào việc tăng hiệu quả sử dụng nước. Những
nỗ lực này đã cho phép các đô thị tránh sử dụng tiêu tốn nước
ngày càng nhiều hơn ngay cả khi dân số tăng lên đáng kể.�

Nguồn: North Carolina State University

Mỹ: Nghiên cứu mới về hiệu quả sử dụng nước
nông thôn và đô thị

C
ộng cụ này được phát triển riêng cho sông Hoàng
Hà của Trung Quốc cùng với công thức phân tích
mới có thể áp dụng nâng cao tính bền vững trong
quản lý tài nguyên nước tại các khu vực duyên hải

dọc đường bờ biển đang bị xói mòn trên toàn thế giới.
Theo nghiên cứu của nhà trầm tích học Jeffrey Nittrouer

trong bài báo mới về sông Hoàng Hà đăng trên tạp chí Khoa học
ứng dụng cho thấy, sông Hoàng Hà là một trong những con sông
có trầm tích hạt mịn nhất trên thế giới đã được nghiên cứu.

Nittrouer và nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Rice
đã lấy các mẫu trầm tích của sông Hoàng Hà và xây dựng bản
đồ 3-D đáy sông để thành lập một công thức vận chuyển trầm
tích riêng của sông. Công thức này là công thức vật lý cơ bản
cho mô hình vận chuyển trầm tích một cách chính xác những
hoạt động vận chuyển trầm tích sông Hoàng Hà. 

Nói về trầm tích và sự vận chuyển trầm tích, nhóm
nghiên cứu cho biết đáy sông Hoàng Hà gần như bằng
phẳng và không có gì đặc biệt, nghĩa là gần như động lực
của sông đều dành cho việc vận chuyển trầm tích, đến 95
% năng lượng của dòng sông là để vận chuyển trầm tích. 

Ông Nittrouer, người đã nghiên cứu hàng chục con sông tại
ba châu lục cho biết, sông Hoàng Hà là con sông có nhiều khác
biệt so với những con sông khác mà ông đã từng nghiên cứu
và biết đến. Tại những vùng đất thấp, các con sông với trầm

tích đáy sông chủ yếu là cát như sông Amazon, Mississipi chỉ
sử dụng 40-60% năng lượng cho vận chuyển trầm tích xuống
hạ lưu nhưng với sông Hoàng Hà có đến 95% năng lượng là
dành cho việc vận chuyển trầm tích - một con số rất lớn. 

Do vậy, theo ông Nittouer, mỗi năm sông Hoàng Hà bồi
đắp tạo ra những vùng đất mới, khiến nó trở thành nơi tốt
nhất để học cách sử dụng trầm tích từ sông để tăng cường
tính bền vững vùng đồng bằng. Những bài học có các ứng
dụng cho các hệ thống sông trên toàn thế giới.

Hàng thập kỉ, các kĩ sư Trung Quốc đã cố gắng giảm rủi
ro về lũ lụt của sông Hoàng Hà bằng cách di chuyển theo
định kì lượng lớn trầm tích đáy sông và nước vào hồ để đảm
bảo trầm tích vẫn được vận chuyển bình thường. Tuy vậy,
các hoạt động hút trầm tích này vô tình có thể làm tăng
nguy cơ lũ lụt ở một số đoạn của sông - theo tính toán của
mô hình mới này. 

Với mục đích chính là theo dõi mối liên kết giữa tốc độ
dòng chảy và vận chuyển trầm tích dọc theo dòng sông đến
vùng đồng bằng ven biển của một trong những con sông lớn
nhất Trung Quốc . Ông mong đợi công thức mới này sẽ giúp
ích cho Trung Quốc trong quá trình nghiên cứu, quan sát,
theo dõi và quản lý sông (dòng chảy và trầm tích) theo các
con đập dọc sông Hoàng Hà.�

Nguồn: Sciencedaily.com

Trung Quốc: Nghiên cứu công cụ ngăn chặn nước
chảy tràn vùng đồng bằng sông Hoàng Hà

KHOA H	C CÔNG NGH
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D
iễn đàn Nước thế giới là cơ hội để chia sẻ kinh
nghiệm, thảo luận các vấn đề và tìm kiếm giải
pháp liên quan đến ý thức sử dụng nước hiệu quả
trên toàn thế giới. Sự kiện này được tổ chức 03

năm một lần và thu hút khoảng 40 nghìn người (bao gồm:
cộng đồng dân cư, chuyên gia, các nhà quản lý, các nghị sĩ
và những chính trị gia) tham gia vào các cuộc thảo luận trực
tuyến và các sự kiện chuẩn bị trong quá trình tổ chức Diễn
đàn. Mọi người đều được hoan nghênh tham gia thông qua
kênh trực tuyến “Your Voice” (Tiếng nói của bạn).

Diễn đàn Nước thế giới là sự kiện lớn nhất về ngành
nước. Mục tiêu của Diễn đàn nhằm xây dựng nhận thức, đưa
ra các cam kết chính trị, thúc đẩy việc sử dụng nước hiệu quả
và cải thiện việc quản lý nước dựa trên sự bền vững về môi
trường vì lợi ích của tất cả các sự sống trên trái đất.

Đây là lần đầu tiên Diễn đàn được tổ chức tại một quốc gia
ở khu vực Nam bán cầu. “Chia sẻ nguồn nước” là chủ đề xuyên
suốt của Diễn đàn, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
hợp tác và chia sẻ trách nhiệm trong quản lý tài nguyên nước.

Sự kiện sẽ được tổ chức tại Brazil từ ngày 28-23/3/2018,
và đã bắt đầu thu hút sự thảo luận và tham gia của người
dân thế giới tại website: 
http://www.worldwaterforum8.org/your-voice.�

Nguồn: Worldwaterforum8.org

Diễn đàn Nước thế giới tại Brazil 2018

T
rong vòng 25 năm qua, có khoảng 4 tỷ người sống
tại các khu vực đô thị. Thực tế mới này làm gia
tăng tỷ lệ dân số tại các thành phố ở mức 54% và
nhiều người trong số này chưa được đáp ứng về

các điều kiện cơ sở hạ tầng thiết yếu. Sự tăng trưởng dân
số mất kiểm soát khiến lượng nước thải phát sinh ngày càng
nhiều hơn. Nếu lượng nước thải này không được thu gom
và xử lý, tất cả các chất thải này đều chảy ra sông, là
nguyên nhân gây ô nhiễm và làm ảnh hưởng lượng nước tại
các dòng sông. Đây là một vấn đề nhức nhối lớn về môi
trường tại các quốc gia khu vực Mỹ Latin.

Trong các bài viết về thách thức của tài nguyên nước, các
tác giả đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nước -
nguồn tài nguyên thiết yếu của mọi sự sống trên trái đất. Do đó,
cần có sự thay đổi trong văn hóa sử dụng nước: Chúng ta không
thể tiếp tục sử dụng nhiều hơn lượng nước do thiên nhiên tạo
ra. Ngoài ra, Chính phủ các quốc gia và người dân cần có những
hành động để giảm ô nhiễm nước và giảm nạn phá rừng.

Một phần ba nguồn nước tại các quốc gia khu vực Mỹ
Latin và Caribê bị ô nhiễm do thiếu các điều kiện xử lý nước
thải. Khu vực này phát thải 160 triệu tấn nước thải mỗi năm,
chiếm khoảng 12% lượng nước thải của thế giới. Theo Tổ
chức Môi trường Liên hợp quốc, lượng nước thải sẽ tăng gấp
đôi vào năm 2025. Ô nhiễm nước thực sự là mối đe dọa tới
sức khỏe cộng đồng, an ninh lương thực và nền kinh tế. Đó

cũng là nguyên nhân gia tăng sự bất bình đẳng và có tác động
ảnh hưởng lớn đến những người nghèo, phụ nữ và trẻ em.

Nghiên cứu của Viện quản lý chất lượng môi trường
Brazil cho thấy việc cải thiện điều kiện vệ sinh sẽ tiết kiệm
được khoảng 27,3 triệu đô la hàng năm cho nguồn ngân
sách công, có liên quan đến các chi phí y tế cho các bệnh
gây ra từ nguồn nước kém vệ sinh. Thống kê cho thấy, có
khoảng 340 nghìn trường hợp bị nhập viện do các bệnh về
tiêu hóa năm 2013. Trong đó, có hơn 170 nghìn trường hợp
là trẻ em dưới 14 tuổi.

Nạn phá rừng cũng là một vấn đề toàn cầu. Tại các
nước Mỹ Latin, theo Tổ chức Môi trường Liên hợp quốc, có
khoảng 44 nghìn km2 rừng bị chặt phá hàng năm. Đó là các
khu vực rộng lớn tại Thụy Sỹ. Nạn phá rừng làm ảnh hưởng
đến nguồn nước ngọt, vì rừng là nơi dự trữ nước, bổ cập
nguồn nước ngầm. Tất các các yếu tố này làm gia tăng tình
trạng nóng lên toàn cầu.

Sự suy thoái môi trường làm giảm mực nước sông và có
thể làm cạn kiệt nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sự
gia tăng lượng khí thải gây ô nhiễm gây ra hiệu ứng nhà
kính. Chủ đề này đã được đề cập tại Thỏa thuận Paris năm
2016. Theo đó, Brazil đã cam kết chấm dứt nạn phá rừng ở
Amazon vào năm 2030 và trồng tái tạo khoảng 12 triệu
hecta rừng để kiểm soát tình trạng nóng lên toàn cầu.�

Nguồn: Worldwaterforum8.org

Ô nhiễm và phá rừng: Cản trở đối với 
tài nguyên nước tại Nam Mỹ
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T
heo đó, sau khi đã tiến hành 2 đợt tham vấn trước
cho các dự án thủy điện Xay-nha-bu-ly và Đôn Sa-
hông, đều là các công trình nằm trên dòng chính
mê công của Lào, Ủy hội sông Mê Công quốc tế

mới đây lại khởi động quy trình tham vấn trước cho công
trình Pắc - Beng, là công trình thủy điện dòng chính thứ ba
theo đề xuất của Lào.

Sau 6 tháng đầu tham vấn chính thức Dự án Pắc-Beng
bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 năm 2016, theo quy định của
Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận, Ủy ban
Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế đã tổ chức một Phiên
họp đặc biệt về đề xuất Dự án thủy điện Pắc-Beng vào ngày
19 tháng 6 năm 2017 tại Viêng Chăn, Lào để đánh giá các
kết quả sơ bộ của 6 tháng đầu tiên của quá trình Tham vấn
chính thức.

Tại Phiên họp, trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các khuyến
cáo của Báo cáo Đánh giá Kỹ thuật Dự án Thủy điện Pắc-
Beng do một nhóm chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm
chuẩn bị, cùng các kết quả của các đợt tham vấn với các bên
liên quan ở cấp khu vực và quốc gia, Ủy ban Liên hợp đã
tập trung thảo luận về các biện pháp giảm thiểu các tác động
ở thượng lưu và hạ lưu về thủy văn và thủy lực, bao gồm
dâng nước thượng lưu đập ở Thái Lan; cải thiện vận chuyển
phù sa; cải thiện đường đi của cá ở cả thượng lưu và hạ lưu;
tăng cường sự hiểu biết tốt hơn về các tác động tiềm tàng
về kinh tế xã hội xuyên biên giới; đảm bảo tự do giao thông
thủy; thiết lập một cơ chế trao đổi thông tin cho việc cung
cấp đầu vào cho việc thiết kế và xây dựng dự án hiện hành;
chia sẻ các thay đổi thiết kế và giám sát dữ liệu, và chương
trình giám sát chung cho thủy điện Pắc-Beng.

Theo quy định, các ủy viên quốc gia trong Ủy ban Liên
hợp đã công bố các bản tuyên bố chính thức ý kiến của quốc
gia mình về đề xuất Dự án thủy điện Pắc-Beng tập trung
vào các đánh giá chính và các quan ngại sâu sắc về các tác
động có thể gây ra trong quá trình xây dựng cũng như hiệu
quả thiết kế của công trình. Việt Nam nhận thấy công tác
chuẩn bị cho xây dựng của Chủ đầu tư còn nhiều khiếm
khuyết về thu thập số liệu, áp dụng phương pháp đánh giá
phân tích hợp lý, kiểm chứng tính hiệu quả của các đề xuất
giảm thiểu trong thiết kế công trình và xây dựng một

chương trình quan trắc toàn diện cho quá trình xây dựng và
vận hành công trình. Với sự chuẩn bị chưa đầy đủ này, công
trình thủy điện Pắc-Beng cùng các công trình thủy điện dòng
chính khác (bao gồm các công trình thủy điện trên sông Lan
Thương, Trung Quốc) sẽ tiềm ẩn các tác động lũy tích
nghiêm trọng có thể gây ra các thảm họa môi trường sinh
thái và sự cố trước hết trên chính lãnh thổ của Lào và về
phía hạ du, đặc biệt là đối với vùng Đồng bằng sông Cửu
Long của Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hạn hán,
xâm nhập mặn đã và đang tác động ngày càng nghiêm
trọng đối với vùng này của Việt Nam.

Tại phiên họp lần này đã có một bước tiến quan trọng
so với hai lần tham vấn trước đối với Dự án thủy điện dòng
chính Xay-nha-bu-ly và Đôn Sa-hông là Ủy ban Liên hợp đã
thống nhất ra một Tuyên bố chung kêu gọi “Chính phủ Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm hết sức mình giảm thiểu
các tác động xuyên biên giới tiềm tàng của Dự án Thủy điện
Pắc-Beng” và yêu cầu Ban Thư ký Ủy hội chuẩn bị một bản
Kế hoạch hành động chung bao gồm các hoạt động sau giai
đoạn 6 tháng của tham vấn trước.

Phiên họp cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và
hợp tác của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong quá
trình thực hiện Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa
thuận cho Dự án thủy điện Pắc-Beng.�

Nguồn: MONRE

Thông tin báo chí về Phiên họp
đặc biệt của Ủy ban Liên hợp 
về Tham vấn trước cho Dự án 
thủy điện Pắc-Beng của Lào

Ngày 19/6/2017, Bộ Tài nguyên và môi trường đã ra Thông cáo liên quan đến nội dung Phiên họp
đặc biệt của Ủy ban Liên hợp về Tham vấn trước cho Dự án thủy điện Pắc-Beng của Lào.

KHOA H	C CÔNG NGH
 - H�P TÁC QU�C T



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC [25]

Trao Kỷ niệm chương 
“Vì sự nghiệp Tài nguyên và 
Môi trường” cho Bí thư thứ nhất
Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan
tại Việt Nam

Sáng 27/06, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã tiếp và
trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường" cho ngài Tom Kompier -
Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam.

T
ham dự buổi lễ còn có bà
Nienke Trooster, Đại sứ Hà
Lan tại Việt Nam, cùng các
đại diện Lãnh đạo các đơn vị

trực thuộc Bộ.
Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Tài nguyên

và Môi trường, Bộ trưởng đã trao Kỷ
niệm chương "Vì sự nghiệp Tài nguyên
và Môi trường" cho Bí thư thứ nhất Đại
sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt
Nam - Ngài Tom Kompier. Đây là phần
thưởng cao quý nhất của Ngành dành
tặng cho các cá nhân có nhiều thành
tích và đóng góp cho sự nghiệp Tài
nguyên và Môi trường Việt Nam.

Đánh giá cao hợp tác chặt chẽ và
hiệu quả giữa Chính phủ Việt Nam và
Vương quốc Hà Lan, đặc biệt trong
chuyến thăm Hà Lan và tham dự
Phiên họp lần thứ sáu Ủy ban liên

Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về Thích
ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý
nước vừa qua, ngài Tom Kompier cùng
bà Đại sứ Nienke Trooster đã có vai
trò và trách nhiệm rất tích cực, góp
phần quan trọng vào thành công của
Phiên họp.

Trong thời gian qua, ngài Tom
Kompier đã rất tích cực, chủ động làm
việc và phối hợp với các đối tác phát
triển khác tại Việt Nam như UNDP,
IUCN, WB,.. và các tổ chức phi chính
phủ khác để hỗ trợ hiệu quả nhất cho
Việt Nam trong triển khai thực hiện
hiệu quả 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, đặc
biệt là trong xây dựng và triển khai Kế
hoạch đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ trưởng mong muốn trong thời
gian sắp tới, với những tình cảm gắn bó
với đất nước và nhân dân Việt Nam nói
chung và ngành Tài nguyên và Môi
trường nói riêng, ngài Tom Kompier và bà
Nienke Trooster, cùng Chính phủ Hà Lan
sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam
nhiều hơn nữa để Việt Nam có thể thực
hiện được những mục tiêu về ứng phó với
biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên.

Chia sẻ tại buổi lễ, ngài Tom
Kompier cảm ơn sự quan tâm của Bộ
trưởng Trần Hồng Hà và Bộ Tài
nguyên và Môi trường đã dành cho
mình. Ngài Tom Kompier khẳng định
sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong việc
thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi
trường, chống biến đổi khí hậu và phát
triển bền vững.�

Nguồn: MONRE

Toàn cảnh buổi tiếp Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Kỷ niệm chương 
cho ngài Tom Kompier
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T
rong tháng 6/2017, Bộ Tài
nguyên và Môi trường đã ban
hành Quyết định số 1395/QĐ-
BTNMT về việc tặng Bằng

khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
môi trường cho Công ty TNHH Quốc tế
Unilever Việt Nam vì đã có thành tích
xuất sắc trong lĩnh vực tài nguyên
nước, góp phần xây dựng và phát triển
ngành tài nguyên và môi trường.

Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt
Nam bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ
năm 1995 với tổng số vốn đầu tư hơn
300 triệu đô la Mỹ.  Lĩnh vực kinh doanh
chính của công ty là sản xuất và phân
phối các sản phẩm chăm sóc cá nhân,
chăm sóc gia đình và thực phẩm.

Với cam kết “Cải thiện cuộc sống
cho người dân Việt Nam”, những đóng
góp của Công ty TNHH Quốc tế
Unilever Việt Nam vào sự nghiệp phát
triển xã hội tại Việt Nam thông qua các
chương trình phát triển bền vững đã
được đánh giá cao, trong đó tập trung
vào 03 trọng tâm ưu tiên chiến lược
như: Cải thiện cuộc sống của 20 triệu
người dân Việt Nam bằng cách cải
thiện điều kiện vệ sinh và sức khỏe
cho mọi người; Giảm thiểu tác động từ
hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu
thụ sản phẩm đến môi trường; Góp
phần cải thiện chất lượng cuộc sống
cho hàng triệu người dân Việt Nam
cùng với sự tăng trưởng của Unilever.

Dựa trên thành công của mô hình
hợp tác giữa nhà nước và các tổ chức,
doanh nghiệp trong công tác quản lý
tài nguyên nước, từ năm 2013, Cục
Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài
nguyên và Môi trường đã phối hợp
Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt
Nam - Quỹ Unilever Việt Nam thực hiện

chương trình bảo vệ và tiết kiệm nước
giai đoạn 2013 - 2017 nhằm nâng cao
nhận thức và thay đổi hành vi của
người dân về bảo vệ tài nguyên nước
và tiết kiệm nước thông qua nhiều nội
dung hoạt động trong chương trình.

Trong 5 năm qua, Quỹ Unilever Việt
Nam đã hợp tác với Cục Quản lý tài
nguyên nước thành lập “Quỹ tiết kiệm
một tỷ mét khối nước” nhằm nâng cao
nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng
nước tiết kiệm của người dân. Thông
qua chương trình, Quỹ đã tiếp cận hơn
12,6 triệu hộ gia đình sử dụng sản
phẩm Comfort Một lần xả, giúp tiết kiệm
590 triệu mét khối nước.Trong quá trình
sản xuất, Công ty đã có những cải tiến
để giảm thiểu khí thải nhà kính, tăng
cường hiệu quả và ưu tiên sử dụng
nguồn năng lượng thân thiện với môi
trường. Bên cạnh đó, Unilever đang tiếp
tục phối hợp với các đối tác để giảm
thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải.

Chương trình hợp tác giữa Cục
Quản lý tài nguyên nước và Quỹ
Unilever Việt Nam được đánh giá cao
và  đạt được nhiều các kết quả nổi bật
trong công tác truyền thông về bảo vệ
và tiết kiệm nước: Unilever là đơn vị
tài trợ và đồng hành cùng chương
trình Ngày Nước thế giới 22/3 hàng
năm do Bộ Tài nguyên và Môi trường
phối hợp với các địa phương tổ chức
giai đoạn 2013-2017. 

Bên cạnh đó, Unilever đã phối hợp
với Cục Quản lý tài nguyên nước tổ
chức một số cuộc thi như: Tìm kiếm Đại
sứ nước dành cho các cá nhân có đóng
góp xuất sắc trong lĩnh vực tài nguyên
nước đã thu hút được hơn 1.000 lượt
người dự thi; Cuộc thi Sáng tạo ý tưởng
“Sáng kiến tiết kiệm nước” dành cho

các sáng kiến, tiết kiệm bảo vệ tài
nguyên nước cho cộng đồng, trong đó
đã có 9 dự án cộng đồng đạt giải xuất
sắc đã được Ban tổ chức trao giải và hỗ
trợ triển khai thực hiện với tổng kinh
phí là 450.000.000 đ và gần 28.000
người được hưởng lợi trực tiếp từ các
dự án này. Các cuộc thi đã tạo điều kiện
cho các bạn trẻ thể hiện sự sáng tạo,
tinh thần vì cộng đồng của mình để góp
phần thay đổi nhận thức và hành vi sử
dụng nước của người dân.

Thông qua website
http://1tymet3nuoc.com/ đã có gần
300.000 lượt người tham gia đồng
hành, cam kết tiết kiệm nước trực
tuyến. Đặc biệt, trong 2 năm 2016-
2017, hưởng ứng chương trình chung
tay tiết kiệm nước cho các vùng hạn,
mặn, Chương trình “Xe tải nước” của
nhãn hàng Comfort đã mang hơn
110.000 lít nước sạch tới các hộ gia
đình tại các vùng bị hạn, mặn; vùng
thiếu nước nghiêm trọng nhất tại vùng
Đồng Bằng sông Cửu Long, Tây
Nguyên và tỉnh Thanh Hóa. Chương
trình cũng đã hỗ trợ lắp đặt 02 đường
ống dẫn nước dài 4km và 510 bình
chứa nước; trao tặng 160 thiết bị lọc
nước Pure - it; 610 phần quà tặng cho
các hộ dân, trường học, trạm y tế.

Theo đại diện công ty, với Kế
hoạch phát triển bền vững, Unilever
cam kết tiếp tục hợp tác với Chính phủ
Việt Nam, và các đối tác của Công ty
trong đó có Bộ Tài nguyên và Môi
trường để thực hiện thành công hành
trình phát triển bền vững tại Việt Nam,
với mục tiêu cuối cùng là “Góp phần
cải thiện cuộc sống cho mọi người dân
Việt Nam”.�

Nguồn: DWRM

UNILEVER Việt Nam: 
Nhận bằng khen của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường cho những cống hiến xuất sắc
trong lĩnh vực tài nguyên nước



Những cam kết tiết kiệm nước
giúp thay đổi đời sống người dân
vùng hạn, mặn

Lễ khánh thành dự án Hoa Trên Đảo tại huyện đảo Cát Hải, TP. Hải Phòng
năm 2014. Lấy ý tưởng từ những bông hoa vươn lên đón nắng, gió và
mưa, công trình Hoa Trên Đảo có chức năng thu nước mưa chuyển thành
nước nước sạch thông qua hệ thống bể lọc ngầm dưới lòng đất. 

Ba “Bông hoa trên đảo” giúp dự trữ nước sạch, còn là tư
liệu sống động cho những tiết học về bảo vệ môi trường
cho học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện đảo
Cát Hải, TP. Hải Phòng.

Dự án Học Kì Môi Trường là một dự án nhằm nâng cao nhận thức về tiết
kiệm và bảo vệ nguồn nước cho các học sinh cấp tiểu học. Mỗi buổi học
tuy chỉ kéo dài 1 tiếng rưỡi nhưng đã cung cấp nhiều bài học bổ ích và lí
thú cho các em học sinh.

Buổi học Học Kỳ Môi Trường sôi nổi với các hoạt động đa
dạng diễn ra trên địa bàn 3 thành phố lớn là Hồ Chí Minh,
Hà Nội và Đà Nẵng năm 2014.

Trong 5 năm qua, Quỹ Unilever Việt Nam đã hợp tác với Cục Quản lý tài nguyên nước thành lập
“Quỹ tiết kiệm một tỷ mét khối nước” nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng
nước tiết kiệm của người dân. Thông qua chương trình, Quỹ đã tiếp cận hơn 12,6 triệu hộ gia
đình sử dụng sản phẩm Comfort Một lần xả, giúp tiết kiệm 590 triệu mét khối nước.

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình Bảo vệ và tiết kiệm nước giai đoạn 2013-2017 do Cục Quản lý
tài nguyên nước và Qũy Unilever Việt Nam phối hợp tổ chức:



Dự án LTN  là một  trong ba dự án đoạt cuộc thi Mùa Hè Nước xây dựng
hệ thống thu hồi, xử lý và dự trữ nước mưa làm nước sinh hoạt cho
trường tiểu học và mầm non Sàng Ma Sáo. Công trình này có khả năng
cung cấp nước sạch cho hơn 600 người.

Sàng Ma Sáo là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Bát Xát,
tỉnh Lào Cai, với gần 100% dân số tại đây là người dân tộc Mông, điều
kiện kinh tế xã hội của xã đứng trước nhiều khó khăn, đặc biệt là tình
trạng khan hiếm nguồn nước sạch. Việc học tập và sinh hoạt của các
em học sinh tại đây gặp nhiều hạn chế khi phải đi bộ để gánh nước sinh
hoạt từ những khe suối, mương máng cách xa hàng cây số.

Các em nhỏ trường tiểu học và mầm non Sàng Ma Sáo bên cạnh công
trình hệ thống thu hồi, xử lý và dự trữ nước mưa làm nước sinh hoạt.

Chương trình “Xe tải nước” của nhãn hàng Comfort đã mang tới hơn
110.000 lít nước sạch tới các hộ gia đình vùng hạn, mặn năm 2016.

Chương trình “Xe tải nước” trao tặng công trình dẫn
nước cho người dân xã Đắk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy,
tỉnh Kon Tum năm 2016.


