


��Trưởng Ban biên tập: Ông ĐỖ VĂN LANH
�Trụ sở: số 10 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
�ĐT: (024) 39437516 - 39438057 �Fax: (024) 39437417 �Email: ttkttnn@gmail.com
�Trình bày: Starbooks.

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH
CHÍNH NĂM 2020

Một là, công tác chỉ đạo, điều
hành: Đẩy mạnh thông tin, tuyên
truyền về CCHC; tổ chức và triển khai
các phong trào thi đua thực hiện công
tác CCHC của Bộ; gắn kết quả thực
hiện CCHC với công tác thi đua, khen
thưởng; tập trung chỉ đạo, đôn đốc,
hướng dẫn, kiểm tra và xử lý những
khó khăn, vướng mắc của các đơn vị
thuộc Bộ trong việc triển khai thực
hiện chương trình, kế hoạch công tác
và kế hoạch CCHC năm 2020 bảo đảm
chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến
độ và hiệu quả;…

Hai là, cải cách thể chế: Thực hiện
Chương trình xây dựng và ban hành
VBQPPL năm 2020 thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ bảo đảm
trình tự, thủ tục theo quy định. Tập
trung nguồn lực để sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật bảo vệ môi
trường và Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật Đất đai nhằm thể chế
hóa đầy đủ, kịp thời quan điểm của
Đảng về bảo vệ môi trường, phù hợp
với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng
trưởng, đưa môi trường cùng với kinh
tế, xã hội là ba trụ cột trung tâm của
phát triển, đưa công tác bảo vệ môi
trường sang giai đoạn mới từng bước
xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, coi
rác thải là tài nguyên và nhằm quản lý
chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng,
phát huy nguồn lực kinh tế, tài chính
từ đất đai cho phát triển;…

Ba là, cải cách thủ tục hành chính:
Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ
thị, Quyết định của Chính phủ và các
Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về đẩy mạnh thực hiện việc cải
cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên
và môi trường; tiếp tục thực hiện tốt
khâu đánh giá tác động, đơn giản hóa
TTHC trong trong hồ sơ lập xây dựng
VBQPPL, dự án , dự thảo VBQPPL; tiếp
tục rà soát, đánh giá tác động về quy
định TTHC để đề xuất sửa đổi, bổ sung
quy định TTHC bảo đảm sự cần thiết,
hợp lý và hiệu quả; …

Bốn là, cải cách tổ chức bộ máy:
Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương
trình hành động số 315-
CTr/BCSĐTNMT ngày 01/02/2018 của
Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành
Đảng bộ Bộ về đổi mới, sắp xếp tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
Xây dựng thông tư thay thế Thông tư
liên tịch số 50/2014/TTLT- BTNMT-BNV
ngày 28/8/2015 hướng dẫn chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương,
Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc
Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh;…

Năm là, xây dựng và nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức: Hoàn thiện các văn bản quy
định về công tác cán bộ bảo đảm
thống nhất, đồng bộ, liên thông trong

hệ thống chính trị và phù hợp với thực
tế; tiếp tục tổ chức thực hiện chính
sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
tiếp tục tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh
đạo cấp vụ, cấp phòng và tương
đương thuộc Bộ Tài nguyên và Môi
trường; tiếp tục đẩy mạnh công tác
đào tạo, bồi dưỡng tại các đơn vị trực
thuộc Bộ;...

Sáu là, cải cách tài chính công:
Hoàn thiện đồng bộ về cơ chế tài chính
đối với các hoạt động của ngành tài
nguyên và môi trường; đảm bảo phân
bổ, sử dụng ngân sách và các nguồn
kinh phí khác minh bạch, quản lý theo
mục tiêu; rà soát, cập nhật và hoàn
thiện đồng bộ hệ thống văn bản quy
định về quản lý tài chính, kế toán thuộc
thẩm quyền của Bộ theo quy định;…

Bẩy là, hiện đại hóa hành chính:
Xây dựng kế hoạch ứng dụng công
nghệ thông tin Bộ Tài nguyên và Môi
trường năm 2021; xây dựng, triển khai
Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và
môi trường theo định hướng, nhiệm vụ
của Ban chỉ đạo quốc gia về Chính phủ
điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác chỉ đạo, điều hành của
Bộ, sử dụng tốt hệ thống Quản lý văn
bản và hồ sơ điện tử trong tất cả các
đơn vị thuộc Bộ; thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông, hoàn thiện và
vận hành Hệ thống thông tin một cửa
điện tử và Hệ thống cổng dịch vụ công
trực tuyến kết nối với Cổng dịch vụ
công quốc gia;…�

Kế hoạch cải cách hành chính 
năm 2020 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định
số 3432/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
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C
hỉ thị nêu rõ, thời gian tới, có khả năng sẽ xảy ra
hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở nhiều vùng
trên cả nước, đặc biệt tại các khu vực Trung du,
Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long,

trong một số thời điểm xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu
Long có thể ở mức tương đương hoặc cao hơn cùng kỳ năm
2016 (năm xảy ra xâm nhập mặn lịch sử). Về lâu dài, do tác
động của biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng nước ngày
càng tăng, nhất là trên hệ thống sông Mê Công, nguy cơ hạn
hán, thiếu nước, xâm nhập mặn có thể xảy ra thường xuyên
và khốc liệt hơn.

Để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm
nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân
sinh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn kiểm kê, đánh giá thực trạng, dự báo nguồn nước tại các
hồ chứa, hệ thống thủy lợi trên địa bàn, tính toán cân bằng
nước để điều chỉnh, bổ sung phương án phòng, chống hạn
hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phù hợp với thực tiễn nguồn
nước, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Căn cứ tình hình nguồn nước, khả năng bảo đảm cấp
nước, tiếp tục điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp
(chuyển đổi từ trồng lúa ở vùng thường xuyên bị hạn hán,
thiếu nước sang cây trồng cạn); rà soát, điều chỉnh kế hoạch
sản xuất vụ Đông Xuân, xem xét lùi thời vụ, chuyển đổi sản
xuất nếu nguồn nước không bảo đảm cung cấp trong suốt
thời gian sản xuất. Tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan
chuyên môn liên quan đến thời vụ và tổ chức sản xuất để hạn
chế nguy cơ thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Đồng thời, chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết để
có thể lấy nước chủ động, không phụ thuộc vào việc xả nước
của hồ thủy điện (nạo vét cửa lấy nước các trạm bơm, cống,
kênh mương, lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến,...); chủ
động tích trữ nước trong các hồ, ao, vùng trũng thấp, kênh
rạch,... để sử dụng trong thời kỳ cao điểm hạn hán, xâm nhập
mặn; đào ao, giếng, đắp đập tạm để trữ nước ngọt và ngăn
mặn; đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa vào khai thác các
công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, nhất là ở các vùng có
nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (thực
hiện xuống giống đồng loạt, tập trung theo từng vùng, từng
cánh đồng, trong khung thời vụ, sử dụng các giống lúa chống
chịu được mặn, hạn, phèn,... theo hướng dẫn của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn). 

Tổ chức lắp đặt, quan trắc, dự báo lượng nước về các hồ
chứa và chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan
theo quy định của Luật Thủy lợi, Luật Tài nguyên nước và Luật
Khí tượng thủy văn; rà soát, điều chỉnh việc điều tiết nước tại các
hồ chứa, điều chỉnh kế hoạch vận hành từng hệ thống công trình
thủy lợi, bảo đảm vận hành an toàn, phù hợp với hiện trạng,
diễn biến nguồn nước và nhu cầu sử dụng nước; đối với các công
trình thủy lợi sử dụng nước ở hạ du các hồ chứa lớn, liên tỉnh,
trong trường hợp chưa xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập
mặn cần tổ chức xây dựng phương án, bố trí kế hoạch, thời gian
lấy nước phù hợp với lịch vận hành của các hồ chứa;…

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước,
dự báo chuyên ngành, đánh giá nguy cơ hạn hán, thiếu nước,
xâm nhập mặn tại từng vùng, kịp thời thông tin, cảnh báo cho
các địa phương biết để chỉ đạo và chủ động triển khai các
biện pháp ứng phó; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các
địa phương thực hiện kế hoạch, giải pháp phòng, chống hạn
hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (kiểm tra, tổng hợp nguồn
nước trong các hệ thống thủy lợi, kế hoạch sử dụng nước,
điều chỉnh thời vụ, giống cây trồng phù hợp,...), chỉ đạo triển
khai các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Công Thương chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình thuỷ
văn, nguồn nước tại các hồ thủy điện để cập nhật phương thức
huy động hàng tháng, hàng tuần các nguồn thủy điện phù
hợp, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất nông
nghiệp ở vùng hạ du và nhu cầu sử dụng điện của nhân dân;
trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng cần ưu
tiên sử dụng nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và
nhu cầu thiết yếu khác theo quy định của Luật Thủy lợi.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng
thủy văn theo dõi, tăng cường dự báo, cung cấp các bản tin nhận
định về tình hình khí tượng thủy văn, hạn hán, thiếu nước, xâm
nhập mặn cho các cơ quan liên quan và các địa phương để chỉ
đạo sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước và chủ động
thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm
nhập mặn; tổ chức điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để
cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm
nước; theo dõi, giám sát chặt chẽ việc vận hành các hồ chứa và
các hoạt động khai thác, sử dụng nước nhằm phục vụ việc điều
hòa, phân bổ nguồn nước theo quy định và hoàn thiện hệ thống
giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước;…�

Nguồn: DWRM

Chỉ thị của Thủ tướng về triển khai các 
giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, 
thiếu nước, xâm nhập mặn

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc triển khai các giải pháp cấp bách
phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
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HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Ngành TN&MT cùng nhau hành động, 
thi đua sáng tạo hoàn thành thắng lợi 
các mục tiêu đặt ra

Đó là mong muốn của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai công tác năm 2020
vào sáng 30/1 (tức mùng 6 Tết Canh Tý). Chủ trì cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa; Lê Công Thành.

T
ham dự cuộc họp có lãnh đạo
các đơn vị quản lý nhà nước,
Thủ trưởng các đơn vị sự
nghiệp, doanh nghiệp trực

thuộc Bộ tại Hà Nội; Thường trực
Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng
Trần Hồng Hà vui mừng thấy không
khí làm việc ngày đầu năm hết sức kỷ
cương, nghiêm túc, tạo đà cho một
năm mới với một khí thế, niềm tin và
quyết tâm mới.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng
gửi lời chúc một năm mới nhiều niềm
vui, an lành, hạnh phúc và thành công
đến toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động ngành tài nguyên
và môi trường. “Tôi biểu dương và gửi
lời cảm ơn chân thành tới từng cán bộ ở
từng vị trí của mình đã cố gắng để hoàn
thành nhiệm vụ, dù nhỏ bé cũng đã góp
phần vào thành công chung của Ngành.”
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Bộ trưởng cho biết, năm 2020, năm
Canh Tý là năm có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng đối với đất nước, kỷ niệm 90
năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập
Nước, 45 năm Ngày giải phóng hoàn
toàn miền Nam, thống nhất đất nước,
130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh và cũng là năm về đích, hoàn
thành các mục tiêu phát triển kinh tế -
xã hội giai đoạn 2016-2020.

Với tinh thần bắt tay ngay vào việc,
Bộ trưởng đề nghị các đơn vị quán triệt
tinh thần của Chính phủ: "Kỷ cương,
liêm chính, hành động, trách nhiệm,
sáng tạo, hiệu quả"; triển khai kế hoạch
thực hiện nhiệm vụ đến từng tuần,
tháng, quý; phân công trách nhiệm cho
từng lãnh đạo phụ trách, từng đơn vị

triển khai để đảm bảo tiến độ và chất
lượng. Trong đó tập trung vào các trọng
tâm chính là: Hoàn thiện thể chế chính
sách, pháp luật để tháo gỡ các vướng
mắc, tạo đột phá cho phát triển trong
giai đoạn mới; triển khai công tác lập
các quy hoạch, chiến lược; quyết liệt,
quyết tâm, sáng tạo trong tổ chức thực
thi pháp luật để mỗi lĩnh vực có đột
phá, bứt phá trong năm 2020; tiếp tục
cải thiện mạnh mẽ thủ tục hành chính,
nâng cao chỉ số hài lòng của người dân,
doanh nghiệp đối với dịch vụ công của
Ngành; thúc đẩy ứng dụng công nghệ
thông tin, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện
các cơ sở dữ liệu để từng bước chuyển
đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử
để tạo thêm động lực cho hoàn thành
sớm mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-
2020 của Ngành, đồng thời tạo nền
tảng cho các mục tiêu dài hạn hơn đến
năm 2030, 2045.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề
nghị mỗi đơn vị, cán bộ công chức,
viên chức, người lao động trong toàn
ngành tài nguyên và môi trường xây
dựng văn hóa; xây dựng hình ảnh
người cán bộ, công chức với tác
phong, cốt cách mẫu mực, chuyên
nghiệp, sáng tạo vì người dân phục vụ,

tạo được sự hài lòng, tin tưởng của
người dân.

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần
Hồng Hà giao các nhiệm vụ chiến lược,
nhiệm vụ trọng tâm cho từng lĩnh vực:
quản lý đất đai, biển và hải đảo, môi
trường, địa chất và khoáng sản, tài
nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến
đổi khí hậu, công nghệ thông tin…

Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các
đơn vị lựa chọn các nhiệm vụ trọng
tâm; cần tạo được đột phá, chuyển
biến mạnh mẽ trong năm 2020; đăng
ký nhiệm vụ của cá nhân gửi về Vụ Tổ
chức cán bộ để báo cáo Bộ trưởng và
triển khai thực hiện.

Với khí thế mới, niềm tin mới, cùng
với những nền tảng đã xây dựng trong
những năm qua, thay mặt Lãnh đạo Bộ
Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng
Trần Hồng Hà hy vọng tất cả các lãnh
đạo, cán bộ, người lao động ngành tài
nguyên và môi trường cùng nhau quyết
tâm hành động, chung sức, đồng lòng,
thi đua sáng tạo để phấn đấu toàn
Ngành hoàn thành thắng lợi các mục
tiêu đặt ra trong kế hoạch 5 năm 2016-
2020 và chuẩn bị tốt nền tảng cho giai
đoạn đến năm 2030.�

Nguồn: MONRE

Toàn cảnh cuộc họp sáng 30/1
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B
áo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Bảo Trung - Phó
Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài
nguyên môi trường cho biết, Dự án đã được Cục Quản
lý tài nguyên nước phối hợp Cục Công nghệ thông tin

và Dữ liệu tài nguyên môi trường tổ chức triển khai từ năm
2018 đến nay với các hoạt động gồm: Thu thập, xử lý các thông
tin dữ liệu liên quan; Điều tra, khảo sát về hiện trạng đo đạc,
truyền tin, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên nước phục vụ
việc thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin theo dõi, giám sát
khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước; Đánh giá
hiện trạng công tác quản lý thông tin, số liệu quan trắc theo
giấy phép tài nguyên nước; Xây dựng chuẩn kết nối dữ liệu và
một số dạng chuyển đổi kết nối vào hệ thống; Xây dựng cơ sở
dữ liệu phục vụ theo dõi, giám sát và quản lý các hoạt động
khai thác, sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước.

Ngoài các công việc thực hiện theo tiến độ cấp kinh phí, Cục
Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với Cục Công nghệ thông
tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường xây dựng hệ thống thử
nghiệm. Hiện nay, Hệ thống thử nghiệm này đã cơ bản hoàn
thiện các chức năng đáp ứng được nghiệp vụ quản lý giấy phép
tài nguyên nước, tích hợp với hệ thống giám sát khai thác, sử
dụng và xả nước thải vào nguồn nước cấp Trung ương. Các
chức năng quản lý thông tin giấy phép tài nguyên nước đã được
cập nhật thông tin giấy phép; thống kê giấy phép theo từng địa
phương và các thời kỳ; tìm kiếm, quản lý giấy phép; Hiển thị
trên bản đồ.

Về kết quả xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên nước,
Hệ thống đã cơ bản hoàn thiện các chứng năng, đáp ứng được
mục tiêu giám sát tự động các thông số về khai thác, sử dụng
nước được quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT.
Đường link vào hệ thống giám sát tài nguyên nước:
https://gisportal.monre.gov.vn/portal/apps/sites/#/tnn. Các tổ
chức, cá nhân sẽ vào đường link, đăng ký tài khoản và bên
quản trị sẽ xem xét, phê duyệt tài khoản và yêu cầu kết nối.

“Hiện tại, có 17 công trình đã đăng ký và được phê duyệt:
trong đó có 7 công trình khai thác nước dưới đất; 3 công trình
xả nước thải, 6 công trình khai thác nước mặt và 1 công trình khai
thác nước biển. Đồng thời, có 5 công trình đã đăng ký và truyền
dữ liệu thành công 05 công trình, trong đó có 04 công trình khai

thác nước dưới đất.” - ông Nguyễn Bảo Trung cho biết.
Báo cáo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài

nguyên nước Châu Trần Vĩnh cũng cho biết, hiện nay, hệ thống
đã cập nhật tương đối đầy đủ các giấy phép về tài nguyên nước
do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Bên cạnh đó, nhằm thực
hiện các quy định của Thông tư 47/2017/TT-BTNMT quy định
về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, Cục đã phối
hợp với Cục Công Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên
môi trường xây dựng văn bản để gửi đến các đơn vị liên quan
để hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến thực hiện
quan trắc, giám sát tài nguyên nước; trên cơ sở này, Cục cũng
đã có văn bản số 2588/TNN-NM ngày 27/12/2019 yêu cầu các
đơn vị khẩn trương hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị đo đạc,
giám sát tài nguyên nước và truyền thông tin, dữ liệu về Hệ
thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên để theo dõi, kiểm
tra, giám sát theo quy định. 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành
ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị trong quá trình triển khai
thực hiện Dự án. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án, Thứ
trưởng cũng yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực; tận dụng,
sử dụng trang thiết bị hiện có để tiết kiệm chi phí mua sắm
mới; đồng thời, Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Quản lý tài
nguyên nước cần xây dựng chỉ tiêu cụ thể theo thời gian để
hoàn thành các mốc công việc; ban hành văn bản gia hạn thời
gian cụ thể đối với các đơn vị đã gửi công văn xin gia hạn việc
lắp đặt thiết bị và hoàn thành việc quan trắc, giám sát tài
nguyên nước theo quy định tại Thông tư 47/2017/TT-BTNMT.

Nguồn: DWRM

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ 
xây dựng hệ thống quản lý thông tin 
giấy phép và giám sát tài nguyên nước

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tại cuộc họp
nghe Cục Quản lý tài nguyên nước và Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi
trường báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng Hệ thống theo dõi và
Quản lý diễn biến nguồn nước mặt, nước dưới đất và hoạt động khai thác, sử dụng nước,
xả nước thải vào nguồn nước phục vụ giám sát việc tuân thủ giấy phép tài nguyên nước
và công tác chỉ đạo điều hành” ngày 14/01 tại trụ sở Bộ.

Quang cảnh cuộc họp
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T
ại buổi lễ bàn giao, đại diện
Trung tâm Thông tin - Kinh tế
tài nguyên nước (Cục Quản lý
tài nguyên nước) đã bàn giao

04 giếng khoan LK - THL.K1; LK -
THL.K2; LK -THL.K3; LK -THL.K4 cho
các đơn vị chức năng tại địa phương
quản lý. Hiện trạng các giếng khoan
được bàn giao đã được đổ bệ bê tông
và có ống nắp thép bảo vệ gắn biển
công trình. 

Cùng với đó, Trung tâm Thông tin
- Kinh tế tài nguyên nước đã bàn giao
toàn bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thiết
kế 04 giếng khoan nêu trên cho các
đơn vị nhận bàn giao quản lý bao
gồm: Bản vẽ cột địa tầng và kết cấu
giếng khoan của từng giếng; Bảng
tổng hợp thông số bơm hút nước thí
nghiệm từng giếng khoan; Bảng kết
quả phân tích chất lượng nước của
từng giếng (bản sao) và 04 bộ khóa
để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ
và cấp phép khai thác, sử dụng tài
nguyên nước.

Tại buổi lễ bàn giao, ông Lê Vinh -
Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin -
Kinh tế tài nguyên nước cũng cho biết,
kết quả thực hiện Dự án “Điều tra,
đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục
vụ xây dựng công trình cấp nước cho
các Đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” tại
đảo Thắng Lợi đạt được những thành
quả tích cực về mặt điều tra cơ bản tài
nguyên nước nước dưới đất, bước đầu
đã tạo lập được bộ cơ sở tài liệu về tài
nguyên nước dưới đất để phục vụ xây
dựng các chiến lược, quy hoạch, kế

hoạch phát triển các ngành, các lĩnh
vực kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển
kinh tế vùng. 

Các lỗ khoan nghiên cứu địa chất
thủy văn (ĐCTV) sau khi hoàn thành
nhiệm vụ nghiên cứu được bàn giao
cho các địa phương để quản lý và đầu
tư xây dựng hệ thống khai thác, xử lý
để cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.
Lưu lượng hút nước của lỗ khoan từ
0,23 l/s đến 0,35 l/s là khoảng từ
20m3/ngày đêm đến 30m3/ngày
đêm. “Đảo Thắng Lợi là vùng có tốc

độ phát triển kinh tế chậm vì ở xa đất
liền, giao thông đi lại khó khăn, vì vậy
nếu tính theo tiêu chuẩn cấp nước
nông thôn là 100 lít/người/ngày thì với
các lỗ khoan thuộc dự án có thể cấp
được cho khoảng 994 người dân. Kết
quả dự án sẽ là cơ sở để đánh giá đưa
ra các quyết định trong quản lý, khai
thác và bảo vệ tài nguyên nước trên
đảo Thắng Lợi” - Đại diện Trung tâm
Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước
cho biết.�

Nguồn: DWRM

Bàn giao giếng khoan tại đảo Thắng Lợi, 
huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Trong tháng 01/2020, Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với Sở Tài nguyên và
Môi trường Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Vân Đồn bàn giao 04
giếng khoan tại đảo Thắng Lợi, xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh thuộc dự
án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước
cho các Đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” cho UBND xã Thắng Lợi quản lý, bảo vệ và khai
thác sử dụng khi có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

Ông Lê Vinh (đứng thứ hai, từ phải sang), Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Kinh tế
tài nguyên nước bàn giao hồ sơ thiết kế kỹ thuật thiết kế 04 giếng khoan tại đảo Thắng
Lợi cho các đơn vị chức năng tại địa phương quản lý
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B
ộ Tài nguyên và Môi trường
vừa có Công văn số
112/BTNMT-TNN gửi Công ty
cổ phần thủy điện Bình Điền

về việc vận hành điều tiết nước hồ
Bình Điền đầu mùa cạn năm 2020 để
bảo đảm cân đối đủ nguồn nước cấp
cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt
cho người dân ở hạ du.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận
được Văn bản số 341/2019/BC/BĐ-
KTKT ngày 28 tháng 12 năm 2019 về
việc phương án vận hành hồ chứa thủy
điện Bình Điền đầu mùa cạn 2020. Sau
khi nghiên cứu phương án vận hành hồ
chứa thủy điện Bình Điền của Công ty,
Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu
vực sông Hương (Quyết định số
1606/QĐ-TTg ngày 13/11/2019), diễn

biến nguồn nước trên lưu vực và số liệu
vận hành hồ Bình Điền, Bộ Tài nguyên
và Môi trường thấy rằng: Hiện nay mực
nước hồ Bình Điền chỉ đạt 68,8m, thấp
hơn mực nước yêu cầu tối thiểu theo
quy định tại Phụ lục III của Quy trình là
9,6m (thiếu hụt khoảng 117 triệu m3).
Cùng với đó, theo nhận định xu thế khí
tượng thủy văn thì khả năng từ nay đến
tháng 6 năm 2020, lượng mưa cũng như
lượng dòng chảy trên các sông thuộc lưu
vực Hương vẫn sẽ ở mức thấp. 

Vì vậy, để bảo đảm cân đối đủ
nguồn nước cấp cho các hoạt động
sản xuất, sinh hoạt cho người dân ở hạ
du trong thời gian còn lại của mùa cạn,
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị
Công ty trong khoảng thời gian từ nay
đến ngày 10/02/2020, vận hành điều

tiết giảm lưu lượng xả của hồ Bình
Điền, cụ thể: 

Vận hành điều tiết giảm lưu lượng
xả, bảo đảm tổng lưu lượng xả trung bình
ngày tương đương 8 m3/s (sai số cho
phép +/-10%) để đưa dần mực nước hồ
đạt giá trị quy định tại Phụ lục III của Quy
trình. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình
hình khí tượng thủy văn, mực nước hồ,
dòng chảy đến hồ Bình Điền, yêu cầu sử
dụng nước ở dưới hạ du và phối hợp chặt
chẽ với các địa phương để điều tiết, xả
nước cho phù hợp, đảm bảo sử dụng
nước tiết kiệm hiệu quả. 

Trong quá trình vận hành nếu có
vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về
Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp
thời hướng dẫn, xử lý.�

Nguồn: DWRM

Bộ Tài nguyên và Môi trường: 
Hướng dẫn vận hành điều tiết nước hồ
Bình Điền đầu mùa cạn năm 2020

T
heo Đài Khí tượng - Thủy văn
Nam Bộ, độ mặn trên các
sông Nam Bộ tiếp tục tăng
lên. Mực nước đỉnh triều tại

các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn -
Đồng Nai tiếp tục lên trong những
ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do
triều cường: Cấp 2.

* Theo cảnh báo từ Tổng cục
Phòng, chống thiên tai, tình trạng sạt
lở trong mùa khô ở Tây Nam Bộ đang
có chiều hướng gia tăng. Do mưa
giảm, tình trạng xâm nhập mặn trên
các sông tại Nam Bộ diễn biến phức
tạp, dự báo sẽ đạt mức lớn nhất vào
đầu tuần này và cao hơn độ mặn tuần
trước cũng như cùng kỳ năm 2016. 

* Theo Đài Khí tượng - Thủy
văn Kiên Giang, độ mặn tăng cao từ

tháng 1-2020, dự báo từ tháng 3 và
tháng 4, độ mặn duy trì ở mức cao
trong nhiều ngày, khả năng độ mặn
cao nhất năm xuất hiện vào cuối
tháng 4. Hiện các địa phương trong
vùng ảnh hưởng mặn đã triển khai
gia cố, đắp mới các đập ngăn mặn
theo thời vụ để bảo vệ lúa vụ đông
xuân 2019 - 2020 và tiếp tục
phòng, chống hạn mặn cho vụ hè
thu 2020.

* Từ đầu tháng 1-2020, tình hình
xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang diễn biến phức tạp, khó lường.
Chi cục Thủy lợi tỉnh khuyến cáo người
dân cần chuẩn bị các vật dụng chứa
nước sinh hoạt; gia cố đê bao, nạo vét
ao, mương nhằm chủ động trong sinh
hoạt và sản xuất. 

* Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đã ký quyết định
thành lập Tổ công tác tiền phương
phòng, chống hạn hán, thiếu nước và
xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 -
2020 ở đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL). Nhiệm vụ của tổ là tổ chức
kiểm tra thực địa, chỉ đạo, hướng dẫn,
hỗ trợ các địa phương vùng ĐBSCL
thực hiện các giải pháp phòng, chống
hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn
trong mùa khô năm 2019 - 2020.
Ngoài ra, tổ còn có nhiệm vụ tham
mưu cho Bộ trưởng NN và PTNT trong
việc chỉ đạo những giải pháp trung hạn
và dài hạn để giải quyết vấn đề hạn
hán, thiếu nước và xâm nhập mặn
trong vùng.�

Nguồn: nhandan.com

Tình trạng xâm nhập mặn tại Nam Bộ 
diễn biến phức tạp
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T
heo báo cáo của Sở Tài
nguyên và Môi trường
(TN&MT) thành phố Hải
Phòng, trong năm 2019, Sở

TN&MT đã cấp được 38 giấy phép trong
lĩnh vực tài nguyên nước, bao gồm: 31
giấy phép xả nước thải vào nguồn nước,
07 giấy phép khai thác sử dụng nước
mặt; 02 giấy phép cấp lại (01 giấy phép
xả nước thải vào nguồn nước, 01 giấy
phép khai thác sử dụng nước mặt); 03
giấy phép gia hạn, điều chỉnh của xả
nước thải vào nguồn nước.

Bên cạnh đó, Sở đã tiến hành triển
khai một số chương trình, đề án, dự án
về lĩnh vực tài nguyên nước như: Điều
tra, thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu
tài nguyên nước thành phố Hải Phòng -
Giai đoạn 1; lập Danh mục nguồn nước
phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn
thành phố; Dự án khoanh định vùng
hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác
nước dưới đất thành phố Hải Phòng.

Trong công tác tuyên truyền phổ
biến các văn bản quy phạm về tài
nguyên nước, năm 2019, Sở TN&MT
tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ
biến các văn bản quy phạm pháp luật

về lĩnh vực tài nguyên nước và hướng
dẫn các tổ chức/cá nhân lập hồ sơ xin
cấp giấy phép tài nguyên nước theo
quy định đến hơn 200 đại biểu.

Ngoài ra, Sở TN&MT đã triển khai
các cuộc kiểm tra thường xuyên, kiểm
tra, giám sát thực hiện giấy phép tài
nguyên nước, kiểm tra theo kiến nghị
của cử tri và phản ánh của cơ quan
truyền thông, Sở TN&MT đã lồng ghép
nội dung tuyên truyền pháp luật về tài
nguyên nước tới các tổ chức, doanh
nghiệp, cán bộ của các quận, huyện,

xã, phường, thị trấn. Từ đó, nhận thức
của người dân về các quy định pháp
luật tài nguyên nước đã được nâng lên
rõ rệt.

Về kết quả phê duyệt tính tiền cấp
quyền khai thác tài nguyên nước,
năm 2019 Sở đã tiếp nhận, thẩm định
trình UBND thành phố ban hành 07
Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền
khai thác tài nguyên nước, với tổng số
tiền là 4.645.308.000 đồng, trong đó
số tiền đã thu năm 2019 là
978.723.820 đồng.

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

T
heo báo cáo của Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh Quảng
Ninh, trong năm 2019, trên địa
bàn tỉnh đã cấp được 80 giấy

phép trong lĩnh vực tài nguyên nước và
chấm dứt hiệu lực 03 giấy phép. 

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh đã
hoàn thành Quy hoạch tài nguyên nước
của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030, đã được UBND tỉnh Quảng
Ninh phê duyệt tại Quyết định số
4358/QĐ-UBND ngày 26/12/2016. Hiện
nay, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai các
thủ tục đầu tư xây dựng mạng điểm quan
trắc, giám sát tự động tài nguyên nước.

Đối với tổng hợp kết quả phê
duyệt danh mục các nguồn nước phải
lập hành lang bảo vệ nguồn nước và
việc triển khai thực hiện: Tỉnh Quảng
Ninh đã hoàn thành thực hiện Đề án
“Khoanh định hành lang bảo vệ nguồn
nước, vùng bảo hộ vệ sinh, vùng cấm,
hạn chế khai thác và các khu vực phải
đăng ký khai thác nước dưới đất tỉnh
Quảng Ninh”, đã được UBND tỉnh
Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định
số 5575/QĐ-UBND ngày 28/12/2018.

Về công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên
nước, trong năm 2019, Sở TN&MT tỉnh

Quảng Ninh đã thường xuyên tuyên
truyền, phổ biến pháp luật liên quan
về tài nguyên nước đến từng tổ chức,
cá nhân có hoạt động tài nguyên nước
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Đồng thời, về công tác thanh kiểm
tra Sở đã tổ chức 03 đoàn, kiểm tra 03
đơn vị và xử phạt tổng số tiền là
160.000.000 đồng.

Đối với kết quả phê duyệt tính tiền
cấp quyền khai thác tài nguyên nước,
tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt 33
quyết định với tổng số tiền phải thu là
10.070.721.721 đồng; số tiền thu năm
2019 là 1.915.442.067 đồng.

TỈNH QUẢNG NINH

Công tác quản lý tài nguyên nước 
năm 2019
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T
heo báo cáo của Sở TN&MT
tỉnh Yên Bái, trong năm 2019,
Sở đã phối hợp với các sở,
ngành liên quan tiếp tục thực

hiện tốt các quy định của Luật Tài
nguyên nước năm 2012 và các văn
bản hướng dẫn thi hành.

Về công tác điều tra cơ bản tài
nguyên nước, Sở đã trình UBND tỉnh Yên
Bái phê duyệt Quyết định số 2190/QĐ-
UBND ngày 31/12/2013 về kết quả kiểm
kê hiện trạng khai thác sử dụng nước xả
nước thải vào nguồn nước. Bên cạnh đó,
Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban
hành công văn hướng dẫn tổ chức các
hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế
giới và Ban hành văn bản chỉ đạo việc tổ

chức hoạt động hưởng ứng Tuần Lễ Biển
và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương
thế giới năm 2019.

Công tác thanh tra, kiểm tra tình
hình chấp hành pháp luật về tài nguyên
nước của các đơn vị trên địa bàn tỉnh
Yên Bái được chú trọng, tăng cường.
Trong năm 2019, Sở TN&MT đã tổ chức
08 đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp
hành pháp luật tài nguyên và môi trường
đối với 46 tổ chức, cá nhân trên địa bàn
tỉnh, bao gồm cả lĩnh vực tài nguyên
nước. Ngoài ra, Sở còn tổ chức kiểm tra
thực địa đối với 25 công trình khai thác
tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn
nước phục vụ cho việc thẩm định cấp
giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên

nước. Kết qảu thanh tra đã tiến hành xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
tài nguyên nước đối với 01 tổ chức vi
phạm với tổng số tiền nộp vào ngân sách
nhà nước là 135 triệu đồng.

Về kết quả phê duyệt tính tiền cấp
quyền khai thác tài nguyên nước, năm
2019 Sở đã tiếp nhận, thẩm định trình
UBND tỉnh ban hành 07 Quyết định
phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước. Số tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước phải thu theo
thông báo thu của Cục Thuế tỉnh Yên
Bái năm 2019 là 24.783.943.400 đồng,
trong đó số tiền đã thu được là
18.238.679.000 đồng; số tiền còn nợ
chưa thu được là 6.544.624.100 đồng.

TỈNH YÊN BÁI

T
heo báo cáo của Sở Tài nguyên
và Môi trường (TN&MT) tỉnh
Đắk Nông, trong năm 2019, Sở
đã tham mưu UBND tỉnh cấp

26 giấy phép hoạt động trong lĩnh vực
tài nguyên nước, bao gồm: giấy phép
thăm dò nước dưới đất là 08 giấy phép;
giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới
đất là 11 giấy phép; giấy phép khai thác,
sử dụng nước mặt là 05 giấy phép; giấy
phép hành nghề khoan nước dưới đất là
02 giấy phép.

Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh đã có
công văn số 612/UBND-NN đồng ý chủ
trương thực hiện dự án Khoanh định,
công bố vùng phải đăng ký khai thác
nước dưới đất và công bố vùng cấm,
vùng hạn chế khai thác nước dưới đất,
ngưỡng khai thác nước dưới đất trên địa
bàn tỉnh Đắk Nông. Ngày 6/11/2019, Sở
TN&MT đã ban hành Quyết định số
1705/QĐ-STNMT phê duyệt kết quả chỉ
định thầu, gói thầu tư vấn lập Dự án
điều tra, xác định vùng hạn chế khai
thác nước dưới đất tỉnh Đắk Nông. Hiện
nay Sở TN&MT đang triển khai các bước
để thực hiện dự án theo quy định.

Hằng năm, Sở đều xây dựng các Kế
hoạch và tổ chức các đợt tuyên truyền,
phổ biến pháp luật về Tài nguyên và

Môi trường, kế hoạch hưởng ứng Ngày
Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới,
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam bằng
nhiều hình thức như treo băng rôn
tuyên truyền trực quan hưởng ứng
Ngày Nước thế giới năm 2019 tại cơ
quan, đơn vị và trên các tuyến đường
giao thông lớn, quan trọng của các
huyện, thị xã Gia Nghĩa. Đồng thời, đã
có các hoạt động tuyên truyền, phổ
biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ
công chức, viên chức, người lao động
về giảm ô nhiễm nguồn nước, tái sử
dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước,
khai thác, sử dụng tài nguyên nước một
cách tiết kiệm và hiệu quả, hướng đến
phát triển kinh tế - xã hội bền vững và
đảm bảo an ninh nguồn nước.

Trong năm 2019, Sở TN&MT đã tổ
chức kiểm tra công tác chấp hành pháp
luật về tài nguyên nước đối với một số
đơn vị khai thác, sử dụng tài nguyên
nước và yêu cầu các đơn vị khẩn
trương lắp đặt các thiết bị để giám sát
các thông số theo quy định tại Thông
tư số 47/TT-BTNMT ngày 07/11/2017
của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai thực hiện Nghị định
82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của
Chính phủ, trong năm 2019, UBND
tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt tiền cấp
quyền khai thác tài nguyên nước cho
11 giấy phép thuộc trường hợp nộp
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nước với tổng số tiền phải nộp là
227.074.449 đồng.�

Nguồn: DWRM

TỈNH ĐẮK NÔNG
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P
hát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường Trần Hồng Hà cho biết,
đây là lần đầu tiên Bộ tổ chức

Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo
sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường
(BVMT) tại khu vực phía Nam. Đây
cũng là phiên bản Dự thảo Luật chính
thức của Tổ biên tập để lấy ý kiến đông
đủ các nhà khoa học, chuyên gia, các
nhà quản lý khu vực phía Nam.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà,
Luật BVMT được áp dụng từ năm
2014, đến nay mới được hơn 5 năm,
dù tuổi đời của một bộ Luật là không
lớn, nhưng trong 5 năm qua, bối cảnh
kinh tế - xã hội, hiện trạng môi trường
của đất nước và xu thế môi trường thế
giới đã nhiều thay đổi so với giai đoạn
năm 2015. Đặc biệt, tình hình chất
lượng môi trường hiện nay của Việt
Nam đã đến “ngưỡng” không chịu
thêm tác động tiêu cực. 

Đồng thời, trong quá trình triển
khai Luật BVMT, đến nay có rất nhiều
quy định liên quan đến các bộ Luật
khác, trong đó có nhiều vấn đề chồng
chéo, gây khó khăn cho quá trình thực
thi. Bên cạnh đó, qua tổng kết đánh
giá việc triển khai Luật BVMT tại các
địa phương còn nhiều khó khăn,
vướng mắc có liên quan đến một số
quy định, chính sách được được quy
định trong Luật BVMT. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng,
việc tổ chức các Hội thảo để lắng nghe
góp ý, xin ý kiến từ các nhà khoa học,
các chuyên gia, các cơ quan quản lý là
rất cần thiết nhằm xem xét từng điều,
tránh được những hạn chế trước đây,

chưa ban hành đã lỗi thời, không đảm
bảo tầm nhìn dài hạn chính sách. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong
muốn Việt Nam cần đưa ra những quy
định, nâng tầm các tiêu chuẩn, tiêu chí
về môi trường như các nước phát
triển. Vấn đề môi trường phải đóng vai
trò dẫn dắt cho mô hình phát triển
kinh tế, phải đặt nhiệm vụ môi trường
lên đầu tiên, thay cho quan điểm sắp
xếp theo thứ tự kinh tế - xã hội - môi
trường; quản lý môi trường cần quan
tâm đến trình độ công nghệ chứ không
chỉ kiểm soát quá trình sản xuất.
Không giải quyết vấn đề quản lý môi
trường ở “điểm cuối” mà phải phòng
ngừa từ đầu; đặt ra vấn đề phát triển
kinh tế phải dựa trên sự cân bằng của
hệ sinh thái…

Tại Hội thảo, Bộ trưởng Trần Hồng
Hà đề nghị Tổng cục Môi trường trình
bày khái quát những nội dung chính
của Dự thảo sửa đổi Luật BVMT cần
xin ý kiến các đại biểu, cần tập trung
vào những điểm cần lưu ý, đặc biệt là
những vấn đề mới, những vấn đề

đang phân vân giữa các phương án,
để nhận được những ý kiến đóng góp
thẳng thắn, khoa học của các đại biểu
để hoàn thiện được dự thảo Luật
BVMT sửa đổi. 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học,
chuyên gia, nhà quản lý đánh giá và
thống nhất cao nội dung của Dự thảo
Luật BVMT sửa đổi, đồng thời đã tích
cực đóng góp bổ sung thêm một số vấn
đề để hoàn thiện cho Dự thảo Luật. 

Tham luận tại Hội thảo, ngoài
việc đóng góp các ý kiến sửa đổi
trong Luật, Tiến sĩ Tô Văn Trường
đề nghị việc tham gia đóng góp ý
kiến sửa Luật BVMT lần này, các
Sở Tài nguyên và Môi trường phải
đóng góp nhiều hơn nữa, tổ chức
các cuộc họp để lấy ý kiến từ dưới
cơ sở, đóng góp vào dự thảo
chung của Bộ Tài nguyên và Môi
trường, để khi đi vào thực thi sẽ
hiểu Luật hơn, tham mưu cho địa
phương và hướng dẫn người dân
thực thi Luật...�

Nguồn: MONRE

Hội thảo tham vấn Dự thảo 
sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 
khu vực phía Nam

Ngày 8/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân
đã chủ trì Hội thảo tham vấn Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi. Hội thảo có sự tham gia
của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý cùng lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh,
thành phố phía Nam.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu chủ trì Hội thảo
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T
heo báo cáo, năm 2019,
Thanh tra Bộ tiếp tục có
nhiều đổi mới, tạo chuyển
biến tích cực trong công tác

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu
nại tố cáo, góp phần nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài
nguyên và môi trường. Bám sát chỉ
đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, ngay
từ đầu năm, Chánh Thanh tra Bộ đã
chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế
hoạch công tác thanh tra. Trong đó, đã
triển khai 19 cuộc thanh tra, kiểm tra
(trong đó có 03 cuộc thanh tra, kiểm
tra đột xuất); giám sát hoạt động 06
đoàn thanh tra; 03 cuộc thanh tra
chuyên ngành; 07 cuộc kiểm tra việc
thực hiện kết luận thanh tra; giám sát
hoạt động 06 Đoàn thanh…

Cùng với đó, Thanh tra Bộ cũng
đẩy mạnh việc nắm tình hình thực hiện
nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về tài
nguyên và bảo vệ môi trường tại các
địa phương; phối hợp cung cấp thông
tin vi phạm... 

Công tác tiếp dân, xử lý và giải
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn
được quan tâm. Các vụ việc Thủ tướng
Chính phủ giao, vụ việc thuộc thẩm
quyền, trách nhiệm của Bộ đã được
tập trung kiểm tra, giải quyết đảm bảo
khách quan, đúng pháp luật. Đã tham
mưu, chuẩn bị cho Lãnh đạo Bộ định
kỳ và đột xuất tiếp công dân theo
đúng quy định của pháp luật. Năm
2019 đã tiếp 357 lượt với 726 người,
trong đó có 51 lượt đoàn đông người
với 396 người (so với năm 2018 tăng
47 lượt, tăng 168 người, tăng 19 lượt
đoàn đông người); Lãnh đạo Bộ tiếp
công dân định kỳ 67 lượt với 112
người, trong đó có 13 đoàn đông

người với 54 người; cán bộ tiếp 290
lượt với 614 người, trong đó có 38
đoàn đông người với 342 người. Tiếp
nhận và xử lý 3.542 lượt đơn khiếu
nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, trong
đó đơn thuộc lĩnh vực đất đai là 3.353
đơn (chiếm 95,04 %) tổng số đơn
nhận được; tiếp nhận 95 thông tin
phản ánh, kiến nghị, trong đó hướng
dẫn trực tiếp 81 thông tin, còn lại 14
thông tin không đủ điều kiện xử lý,
Thanh tra Bộ đã có 14 văn bản yêu
cầu các địa phương kiểm tra, xử lý
theo quy định. Bên cạnh đó, công tác
phòng, chống tham nhũng được triển
khai đồng bộ và duy trì thường xuyên. 

Về phương hướng, nhiệm vụ và
giải pháp thực hiện năm 2020, Thanh
tra Bộ sẽ xây dựng, ban hành Chương
trình công tác năm 2020; hướng dẫn,
đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ được
giao chức năng thanh tra chuyên
ngành xây dựng và thực hiện kế hoạch
thanh tra, kiểm tra chi tiết theo lĩnh
vực được giao phụ trách.  

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng
Lê Công Thành đánh giá cao kết quả
đạt được của Thanh tra Bộ trong năm
2019. Năm qua, công tác xây dựng kế

hoạch thanh tra, kiểm tra đã có nhiều
đổi mới; công tác giải quyết đơn thư
khiếu nại tố cáo được tăng cường,
phần nào giải quyết kịp thời những vấn
đề bức xúc từ thực tiễn. Thứ trưởng
cũng chia sẻ với Thanh tra Bộ về
những khó khăn của đơn vị trong triển
khai nhiệm vụ như: đặc thù khối lượng
công việc lớn hơn, nhiều vụ việc phức
tạp, trong khi lực lượng thanh tra
mỏng, dẫn đến chậm hoặc phải điều
chỉnh nội dung thanh tra theo kế hoạch
được phê duyệt;… Thứ trưởng mong
rằng đơn vị sẽ tiếp tục cố gắng, khắc
phục khó khăn để tiếp tục tăng cường
và nâng cao hiệu quả công tác thanh
tra, kiểm tra và công tác giải quyết đơn
thư khiếu nại tố cáo của Ngành. 

Trên cơ sở các nội dung đề xuất kế
hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh
tra Bộ, Thứ trưởng cho rằng bên cạnh
các nội dung thanh, kiểm tra về tài
nguyên và môi trường, cũng cần quan
tâm tới công tác thanh tra chuyên đề
và thanh tra đột xuất; tăng cường phối
hợp chặt chẽ với các địa phương; đẩy
nhanh tiến độ và kết luận của các
đoàn kiểm tra...�

Nguồn: MONRE

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 
và triển khai công tác năm 2020 của 
Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chiều ngày 02/01/2020, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị
tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường Lê Công Thành đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ
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NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN

T
hứ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường Lê Công Thành đã
đến dự và phát biểu chỉ đạo tại
Hội nghị. Tham dự Hội nghị có

đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động đang công tác tại
Cục Quản lý tài nguyên nước.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục
trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước
Châu Trần Vĩnh cho biết, trong năm
2019, Cục Quản lý tài nguyên nước đã
tích cực triển khai và hoàn thành các
nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao bảo đảm
tiến độ và chất lượng. Cụ thể, Cục đã
hoàn thành việc rà soát, bổ sung 5 quy
trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu
vực sông Đồng Nai, sông Hương, sông
Vu Gia - Thu Bồn, sông Cả, sông Srêpốk
theo đúng tiến độ được giao và đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cục đã xây dựng và trình Thủ
tướng Chính phủ Quy hoạch tổng thể
điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn
quốc; xây dựng Nhiệm vụ lập quy
hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến 2050 và được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp
với Tổng cục Địa chất và khoáng sản
Việt Nam xây dựng dự thảo Nghị định
sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị
định số 33/2017/NĐ-CP ngày
3/4/2017 quy định về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực tài nguyên
nước và khoáng sản...

Trong năm 2019, Cục đã thực hiện
việc thanh tra việc chấp hành các quy
định của pháp luật về tài nguyên nước
trong hoạt động thăm dò, khai thác,
sử dụng tài nguyên nước tại 5 tỉnh và
thành phố; kiểm tra đột xuất việc chấp

hành các quy định của quy trình vận
hành liên hồ chứa trên lưu vực sông
Mã; kiểm tra việc chấp hành các quy
định của pháp luật về tài nguyên nước
đối với các tổ chức, cá nhân khai thác,
sử dụng nước dưới đất khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long...

Về cấp phép trong lĩnh vực tài
nguyên nước, Cục đã thẩm định, trình
Bộ cấp 212 giấy phép trong lĩnh vực
tài nguyên nước; trình Bộ phê duyệt
tính tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước cho 553 tổ chức, cá nhân
được cấp giấy phép khai thác, sử dụng
nước mặt, nước dưới đất. Tính đến
ngày 31/12/2019, Cục đã thẩm định,
trình Bộ phê duyệt tính tiền cấp quyền
khai thác tài nguyên nước cho các tổ
chức, cá nhân đã được cấp giấy phép
khai thác, sử dụng nước mặt, nước
dưới đất: đã phê duyệt 553 tổ chức,
cá nhân với tổng số tiền phải thu hơn
9.181 tỷ, trong đó số tiền phải thu
năm 2019 là 1.134 tỷ đồng.

Về hợp tác quốc tế, Cục đã tích cực
hợp tác về tài nguyên nước với các
quốc gia trong khu vực có chung nguồn
nước với Việt Nam; tích cực tham gia
vào các hoạt động hợp tác trong khuôn
khổ hợp tác Ủy hội sông Mê Công quốc
tế, hợp tác Mê Công - Lan Thương;...
Về khoa học công nghệ, Cục đã thực
hiện 12 đề tài, 02 nhiệm vụ khoa học
công nghệ đúng tiến độ, đạt yêu cầu
chất lượng, làm cơ sở lý luận cho việc
xây dựng các quy định pháp luật về tài
nguyên nước. 

Cùng với đó, công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật tài nguyên
nước; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ
và các mặt công tác khác cũng được
Cục Quản lý tài nguyên nước chú trọng
và chỉ đạo triển khai hiệu quả.

Về kế hoạch công tác năm 2020,
Phó Cục trưởng Châu Trần Vĩnh cho
biết, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ
tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ
trọng tâm như sau: 

Cục Quản lý tài nguyên nước 
triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 8/01 tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công
tác năm 2019 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020. Cục trưởng Cục Quản lý tài
nguyên nước Hoàng Văn Bẩy và các Phó Cục trưởng: Châu Trần Vĩnh, Nguyễn Minh Khuyến,
Nguyễn Thị Thu Linh chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
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Một là, tiếp tục xây dựng, hoàn
thiện chính sách, pháp luật, trọng tâm
là rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy
định về tiền cấp quyền khai thác TNN,
các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn
giá trong lĩnh vực TNN... để đáp ứng
yêu cầu quản lý trong tình mới; xây
dựng các quy định, hướng dẫn xác
định và công bố dòng chảy tối thiểu ở
hạ lưu hồ chứa để quản lý, giám sát
chặt chẽ hơn các hoạt động vận hành
hồ chứa. 

Hai là, lập quy hoạch TNN 
quốc gia. 

Ba là, tăng cường công tác kiểm
tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong
khai thác, sử dụng TNN và xả nước
thải vào nguồn nước đối với các đơn vị
cấp nước sạch; tăng cường tuyên
truyền, phổ biến nâng cao nhận thức
cộng đồng pháp luật về TNN. 

Bốn là, triển khai xây dựng các
trạm quan trắc TNN; giám sát việc khai
thác, sử dụng TNN, xả nước thải; theo
dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy
thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn
nước; đề xuất và triển khai thực hiện
các giải pháp phòng, chống khô hạn,
xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi
khí hậu, nước biển dâng, trước mắt ưu
tiên những vùng bị ảnh hưởng nặng. 

Năm là, tăng cường công tác điều
tra, đánh giá TNN; quy hoạch TNN;
thành lập hệ thống thông tin, cơ sở dữ
liệu quốc gia về TNN; xây dựng chỉ
tiêu thống kê TNN. 

Sáu là, kiện toàn chức năng nhiệm
vụ và bộ máy tổ chức của Cục, bao
gồm cả các đơn vị quản lý nhà nước
và các đơn vị sự nghiệp; hoàn chỉnh
bộ máy biên chế, đẩy mạnh hoạt động
3 Chi cục Quản lý TNN; tăng cường
năng lực của Cục, Chi cục và các đơn
vị sự nghiệp trực thuộc Cục, bao gồm
cả biên chế, tổ chức, cơ sở vật chất và
trang thiết bị. 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các
đơn vị đánh giá cao các kết quả đã đạt
được của Cục Quản lý tài nguyên nước
trong năm 2019, đồng thời; mong muốn
tiếp tục phối hợp với Cục thực hiện các
nhiệm vụ chung như: tăng cường chia sẻ
dữ liệu tài nguyên nước; theo dõi vận

hành liên hồ chứa trong mùa khô; hoàn
thiện các quy hoạch tài nguyên nước các
lưu vực sông trên cả nước;...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ
trưởng Lê Công Thành đánh giá cao các
kết quả Cục Quản lý tài nguyên nước đã
đạt được trong năm 2019, nhất là trong
công tác xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm,
Cục đã hoàn thiện, trình Chính phủ ban
hành và theo dõi thực hiện quy trình
vận hành liên hồ chứa cho 11 lưu vực
sông liên tỉnh trên cả nước.

Đồng thời, Cục đã tập trung vào
nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước và
đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài
nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng đề
nghị, trong năm 2020, Cục tiếp tục hoàn
thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn để
làm căn cứ triển khai xây dựng quy
hoạch tài nguyên nước quốc gia.

Cục cũng đã làm tốt công tác
thanh, kiểm tra về thi hành pháp luật
tài nguyên nước tại địa phương và
doanh nghiệp. Thứ trưởng đề nghị Cục
tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra,
kiểm tra trong năm 2020 để các quy
định pháp luật về tài nguyên nước
được thực thi và đi vào cuộc sống.

Nhấn mạnh về tình trạng thiếu
nước có thể xảy ra vào đầu năm
2020, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản
lý tài nguyên nước theo dõi chặt chẽ

diễn biến tài nguyên nước; đồng thời,
tăng cường giao ban lĩnh vực tài
nguyên nước giữa các đơn vị thuộc Bộ
để chia sẻ, trao đổi thông tin; phối
hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa
phương để đưa ra các dự báo, cảnh
báo sớm và có giải pháp ứng phó hiệu
quả, kịp thời.

Về nhiệm vụ lâu dài, Thứ trưởng
đề nghị Cục tiếp tục rà soát những vấn
đề trong lĩnh vực tài nguyên nước để
tiếp tục đề xuất sửa đổi, bổ sung và
hoàn thiện các quy định pháp luật về
tài nguyên nước; tiếp tục kiện toàn
chức năng, nhiệm vụ của Cục, các Chi
cục và các tổ chức lưu vực sông; đẩy
mạnh hợp tác quốc tế về tài nguyên
nước, học hỏi kinh nghiệm xây dựng
pháp luật về tài nguyên nước; tăng
cường tuyên truyền, nâng cao nhận
thức về tài nguyên nước;...

Kết thúc hội nghị, Cục trưởng Cục
Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn
Bẩy ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo
của Thứ trưởng Lê Công Thành đối với
công việc trước mắt và lâu dài của Cục
cũng như ý kiến đóng góp của đại diện
lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Cục
trưởng Hoàng Văn Bẩy cam kết sẽ tiếp
thu, hoàn thiện Chương trình công tác
của Cục; phát huy tinh thần đoàn kết,
nhất trí và nỗ lực hết mình để hoàn
thành tốt các nhiệm vụ của Cục trong
năm 2020.�

Nguồn: DWRM

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

NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN
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T
ham dự buổi tiếp và làm việc,
về phía Bộ Tài nguyên và Môi
trường có đại diện lãnh đạo
các đơn vị: Tổng cục Môi

trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn,
Cục Biến đổi khí hâu, Văn phòng
thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt
Nam, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học
và Công nghệ, Văn phòng Bộ.

Về phía Đại sứ quán Hàn Quốc,
tháp tùng Đại sứ Park Noh-wan có
các ông Kim Dong-bae, Tham tán-
Công sứ, Trưởng ban Kinh tế; ông
Shin Sangyeol, Tùy viên Khoa học
công nghệ và Thông tin truyền
thông; cùng các đơn vị chuyên môn
trong hoạt động trong lĩnh vực môi
trường Hàn Quốc.

Chào mừng ngài Đại sứ tới thăm
và làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi
trường Việt Nam, Bộ trưởng Trần Hồng
Hà đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ
của Chính phủ Hàn Quốc đối với Việt
Nam nói chung và Bộ Tài nguyên và
Môi trường nói riêng thời gian vừa qua.

Bộ trưởng mong muốn trong
nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ
Park Noh- wan sẽ phát huy vai trò cầu
nối, đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa các
cơ quan quản lý nhà nước cũng như
các tập đoàn của Hàn Quốc trong lĩnh
vực tài nguyên và môi trường của Việt
Nam. Bộ trưởng khẳng định, Bộ Tài
nguyên và Môi trường sẵn sàng cùng
hợp tác và chia sẻ, tạo điều kiện với
các đối tác Hàn Quốc. 

Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài nguyên
và Môi trường mong muốn nhận được
sự ủng hộ và hỗ trợ của Chính phủ
Hàn Quốc cho các hoạt động thực hiện
công tác quản lý nhà nước của Bộ và
ngành tài nguyên và môi trường. Bộ

cũng rất coi trọng hợp tác công tư và
mong muốn được hợp tác với các công
ty công nghệ về môi trường, khí hậu,
tài nguyên nước, khí tượng thủy văn…
của Hàn Quốc để có thể được tiếp
nhận, chuyển giao các công nghệ tiên
tiến và ít phát thải các-bon. 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi
trường đang đang xây dựng dự thảo
Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, Bộ
trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Bộ
mong muốn được trao đổi các kinh
nghiệm quý báu của Hàn Quốc về
chính sách, pháp luật và thực tiễn
quản lý, áp dụng trong các lĩnh vực tài
nguyên và môi trường.

Cảm ơn Bộ trưởng Trần Hồng Hà
đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Park
Noh-wan đánh giá tiềm năng phát
triển trong lĩnh vực tài nguyên và môi
trường của Việt Nam còn rất lớn. Bên
cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường
trong thời gian qua đã có nhiều biện
pháp tích cực thúc đẩy công tác quản

lý tài nguyên và môi trường, đã nhận
được sự hài lòng của người dân cũng
như các doanh nghiệp, cơ quan quản
lý. Đại sứ hy vọng trong thời gian tới
sẽ có nhiều sự hợp tác chặt chẽ, chiến
lược hơn trong lĩnh vực tài nguyên và
môi trường giữa hai nước. 

Đại sứ cho biết thêm, nhân dịp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm
chính thức Hàn Quốc vào tháng
11/2019, Tổng thống Hàn Quốc Moon
Jae-in đã gửi lời mời Thủ tướng Chính
phủ Việt Nam tham dự Hội nghị
Thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng
xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G
Summit) tại Hàn Quốc dự kiến tổ chức
vào tháng 6 năm 2020. Đại sứ hy vọng
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối
hợp với các cơ quan có liên quan của
Việt Nam tham mưu, đề xuất các nội
dung hướng đến phát triển bền vững,
tăng trưởng xanh và phát thải ít các-
bon tại Hội nghị.�

Nguồn: MONRE

Bộ trưởng Trần Hồng Hà 
tiếp Đại sứ Hàn Quốc

Chiều 15/1, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam
Park Noh-wan, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn Đại sứ tiếp tục phát huy vai trò
cầu nối, đẩy mạnh hợp tác giữa các đơn vị đầu mối của Hàn Quốc với Việt Nam đặc biệt
là trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Toàn cảnh buổi tiếp
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Ư
ớc tính có
khoảng 844
triệu người
không được

sử dụng nước sạch an
toàn. Khử mặn nước biển
và tái chế nước thải là
hai cách để giảm bớt vấn
đề thiếu nước nhưng các
phương pháp thông
thường rất tốn năng
lượng và đều dựa trên
việc đốt cháy nhiên liệu
hóa thạch. Trên thực tế,
việc xử lý nước sẽ sử
dụng khoảng 3% nguồn
cung cấp năng lượng của
thế giới.

Các nhà nghiên cứu
tại Đại học Monash đã
phát triển công nghệ mới
có thể cung cấp nước
sạch, uống được cho
hàng ngàn cộng đồng
bằng việc sử dụng vật
liệu quang nhiệt và sức
nóng của mặt trời. 

Được dẫn dắt bởi Giáo sư
Xiwang Zhang từ Khoa Kỹ thuật
Hóa học của Đại học Monash, một
nhóm các nhà nghiên cứu đã phát
triển một hệ thống tạo hơi nước
mặt trời chất lượng để sản xuất
nước sạch hiệu quả và liên tục từ
nước mặn với hiệu suất đạt được là
gần 100%.  

Thông qua việc kiểm soát chính
xác sự kết tinh muối chỉ xảy ra ở phía
cạnh ngoài của bộ đĩa bay hơi, thiết kế
mới lạ này cũng có thể thu thập muối
trong quá trình xử lý.  

Tính khả thi và độ bền của thiết kế
đã được xác nhận bằng cách sử dụng

nước biển từ Vịnh Lacepede ở Nam Úc.
Công nghệ này là một giải pháp đầy
hứa hẹn cung cấp nước tại các khu
vực không có điện lưới. 

Kết quả nghiên cứu của dự án đã
được công bố trên Tạp chí quốc tế
Năng lượng & Khoa học môi trường
tháng 7 năm 2019.  

Giáo sư Zhang cho biết "An ninh
nguồn nước là thách thức lớn nhất mà
thế giới phải đối mặt trong thế kỷ 21,
đặc biệt là khi dân số tăng lên và các
tác động của biến đổi khí hậu đang
ngày càng rõ rệt.  

Sử dụng năng lượng mặt trời để
xử lý nước đã được coi là một trong

những giải pháp bền vững nhằm giải
quyết tình trạng khan hiếm nước sạch
ở một số cộng đồng, mà không làm
ảnh hưởng tới môi trường hoặc tiêu
hao tài nguyên.  

Công nghệ này cũng có tiềm
năng lớn đối với các lĩnh vực khác,
chẳng hạn như xử lý nước thải
công nghiệp, bùn thải và trong
quản lý chất thải khai thác và thu
hồi tài nguyên. Các nghiên cứu
trong tương lai theo hướng này sẽ
tìm cách mở rộng công nghệ cho
các ứng dụng trong các ngành
công nghiệp.�

Nguồn: Sciencedaily.com

Sử dụng năng lượng mặt trời để xử lý nước -
Giải pháp nhằm giải quyết tình trạng 
khan hiếm nước sạch

Các nhà nghiên cứu đã phát triển công nghệ mới có thể cung cấp nước sạch cho hàng ngàn
cộng đồng trên toàn thế giới

Ảnh minh họa
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V
iệc tiếp cận hệ thống tưới quy mô nhỏ đang trở
thành một công cụ quan trọng để giảm rủi ro trong
sản xuất nông nghiệp và cải thiện phúc lợi cho các
hoạt động canh tác nông nghiệp quy mô nhỏ.

Nhưng không phải tất cả nông dân đều có thể tiếp cận và
sử dụng những lợi ích mà các hệ thống này cung cấp - đặc
biệt là những người phụ nữ tại những quốc gia nghèo.

Trong khi phụ nữ làm việc cùng với nam giới và chia sẻ
cùng một mục tiêu để cải thiện sinh kế nông nghiệp và hạnh
phúc gia đình. Tuy nhiên, phụ nữ phải đối mặt với những
thách thức khác nhau và cơ hội không bình đẳng trong việc
tiếp cận và hưởng lợi từ các công nghệ tưới tiêu.

Để giải quyết những khác biệt này và đảm bảo các
chương trình, dự án quản lý nước và thủy lợi có lợi cho phụ
nữ cũng được công bằng như nam giới, những người ra
quyết định cần xem xét các phương pháp có tính đến sự
khác biệt trong vai trò nông nghiệp của phụ nữ và nam giới,
cũng như các phương pháp phù hợp với bối cảnh để tiếp
cận nông dân nữ. 

Hơn nữa, khi phụ nữ được hưởng lợi từ việc tiếp cận
các công nghệ tưới tiêu, có thể dẫn đến kết quả cải thiện về
sinh kế, sức khỏe và dinh dưỡng. Những cách thức có thể
diễn ra theo những cách khác nhau dựa trên các bối cảnh
địa phương và tùy thuộc vào vai trò của phụ nữ trong sản
xuất nông nghiệp và thẩm quyền ra quyết định của họ ở
nhà và trong cộng đồng đó. 

Về sản xuất: tăng khả năng tiếp cận nguồn nước cho tưới
tiêu làm giảm rủi ro mất mùa, có thể tăng năng suất cây trồng
tới ba lần và có thể cho phép nông dân luân canh mỗi năm,
thậm chí có thể trồng trọt ngay trong thời kỳ khô hạn. Bằng
chứng nổi bật cho thấy phụ nữ có nhiều khả năng sử dụng các
công nghệ tưới tiêu để trồng các loại cây trồng dinh dưỡng
cho gia đình, trong khi đàn ông thích trồng hoa màu. Trong
một số bối cảnh, phụ nữ thích trồng  loại cây trồng đa dạng
hơn, điều này có thể dẫn đến cải thiện chất lượng chế độ ăn
uống, dinh dưỡng ở nơi sự đa dạng sản xuất thấp. 

Thu nhập: Đàn ông và phụ nữ cũng có xu hướng chi
tiêu thu nhập nông nghiệp khác nhau, với phụ nữ có nhiều
khả năng chi tiêu nhiều hơn cho thực phẩm, sức khỏe và chi
phí giáo dục. Do đó, sức khỏe và dinh dưỡng tốt hơn có thể
thấy rõ khi sự kiểm soát của phụ nữ đối với thu nhập từ sản
xuất nông nghiệp tăng lên. 

Cấp nước, vệ sinh và sức khỏe: Việc tiếp cận các công
nghệ tưới tiêu quy mô nhỏ cũng có thể có lợi khi nước tưới
được sử dụng cho nhiều mục đích.Thông thường trách
nhiệm của phụ nữ là việc lấy nước sinh hoạt về cho gia đình.
Việc họ tham gia vào việc thiết kế hệ thống tưới tiêu và tiếp
cận với các công nghệ tưới quy mô nhỏ có thể vừa giảm
thời gian lấy nước vừa cung cấp nhiều nước hơn cho các
hoạt động vệ sinh cũng đồng thời đảm bảo môi trường vệ
sinh tốt hơn. 

Đặc biệt là vấn đề hòa hợp về giới có thể giúp đảm bảo
rằng phụ nữ tham gia và hưởng lợi từ việc tưới tiêu, đồng
thời tạo điều kiện cho việc thực thi đảm bảo an toàn vệ sinh,
môi trường và sức khỏe trong chu trình sản xuất, tưới tiêu
đến thu hoạch đảm bảo hiệu quả dinh dưỡng và cải thiện
sức khỏe người dân. 

Việc tích hợp các phương pháp tiếp cận về giới để phổ
biến công nghệ thủy lợi, tưới tiêu có thể tạo điều kiện cho
việc áp dụng các công nghệ này rộng hơn, dẫn đến sinh kế
nông nghiệp được cải thiện, an ninh lương thực và dinh
dưỡng được cải thiện, tăng khả năng phục hồi khí hậu khi
thực thiện được việc trao quyền cho phụ nữ. 

Công việc này được thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan
Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Bộ Phát triển Quốc tế Vương
quốc Anh, Quỹ Bill & Melinda Gates và các chương trình
nghiên cứu CGIAR: Nông nghiệp vì Dinh dưỡng và Sức khỏe
(A4NH); Chính sách, tổ chức và thị trường (PIM); và Nước,
Đất và Hệ sinh thái (WLE).�

Nguồn: cgiar.org

Cải thiện điều kiện tiếp cận 
công nghệ tưới tiêu cho phụ nữ nông thôn 
để thích nghi với biến đổi khí hậu

Tiếp cận nguồn nước và sử dụng nước là mối quan tâm và thách thức chính đối với nhiều hộ
gia đình nông thôn, cho dù là sử dụng nước uống hay sinh hoạt, sử dụng cho tưới tiêu và
chăn nuôi. Sự thay đổi của khí hậu khiến cho thay đổi mô hình mưa ở nhiều vùng nông thôn.



1.Nỗ lực thực hiện cam kết giải quyết vấn đề ô nhiễm
rác thải nhựa. Hàng loạt hoạt động trong nước và quốc

tế được thực hiện như ký kết Ý định thư giữa Bộ Tài nguyên và
Môi trường và Diễn đàn Kinh tế thế giới về hợp tác xử lý rác thải
nhựa; thành lập Liên minh chống rác thải nhựa… Đặc biệt, Thủ
tướng Chính phủ tham dự, chỉ đạo Lễ ra quân chống rác thải
nhựa tại Thủ đô Hà Nội tháng 6 năm 2019 và tiếp tục khẳng
định quan điểm nhất quán phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo
vệ môi trường.

2.Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai các giải
pháp phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05
tháng 9 năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số
120/NQ-CP nhằm nâng cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành
trước những tác động kép của biến đổi khí hậu và nhân sinh;
tăng cường thể chế điều phối, liên kết vùng, các nguồn lực và
huy động sự tham gia của doanh nghiệp, khối tư nhân cùng với
các cơ chế tài chính phù hợp để thực hiện các chương trình, dự
án về hạ tầng phục vụ chuyển đổi quy mô lớn.

3.Ngành khí tượng thủy văn Việt Nam khẳng định lịch
sử hình thành và phát triển; chủ động hợp tác, hội

nhập quốc tế sâu rộng. Đại diện thường trực của Việt Nam được
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) tín nhiệm bầu giữ vị trí Phó Chủ
tịch Hiệp hội khí tượng Châu Á khu vực 2 (RA II); tham gia chương
trình của Khóa họp Đại hội đồng Khí tượng Thế giới lần thứ 18;
quản lý, vận hành, chia sẻ hiệu quả thông tin dự báo, cảnh báo khí
tượng thủy văn cho khu vực Đông Nam Á thông qua Trung tâm Hỗ
trợ dự báo khu vực và nhiều hoạt động quốc tế khác.

4.Nhiều sự cố, vấn đề liên quan đến môi trường phát
sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Điển hình như vụ cháy xảy ra tại Công ty Cổ phần Bóng đèn
Phích nước Rạng Đông thuộc quận Thanh Xuân, thành phố Hà
Nội gây ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước; xả thải
gây ô nhiễm nguồn nước của Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch
Sông Đà (Viwasupco) gây khủng hoảng nước sạch nhiều quận,
huyện thành phố Hà Nội trong nhiều ngày; các đợt ô nhiễm
không khí nghiêm trọng xảy ra tại các thành phố lớn như Hà Nội,
Hồ Chí Minh đã tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường sống
của người dân... 

5.Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Ủy
ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Cùng các

quốc gia thành viên Uỷ hội đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các
cam kết trong Tuyên bố Siêm Riệp 2018; thực hiện Chiến lược
phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước giai
đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội giai đoạn
2016 – 2020; cập nhật Chiến lược phát triển lưu vực cho giai
đoạn 10 năm tới và các Chiến lược về phát triển thủy điện bền
vững, quản lý hạn; thực hiện bộ Quy chế sử dụng nước;…

6.Khánh thành hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia
(VNGEONET); hoàn thành công tác đo đạc và bản

đồ về biên giới quốc gia phục vụ ký các văn kiện pháp lý ghi
nhận thành quả phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt
Nam - Campuchia năm 2019. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đầu
tư, vận hành mạng lưới các trạm định vị vệ tinh thu liên tục tín
hiệu từ hệ thống định vị toàn cầu bằng vệ tinh (GNSS) gồm 65
trạm phủ trùm cả nước; làm khung tham chiếu quốc gia xác định
dịch chuyển mảng; cung cấp dịch vụ định vị qua hệ thống sóng
3G, 4G theo thời gian thực độ đảm bảo chính xác cao.

7.Hoàn thành bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ
lệ 1/200.000 thống nhất theo hệ quy chiếu quốc gia

VN-2000 trên quy mô toàn quốc. Sau bộ bản đồ địa chất
thủy văn toàn quốc tỷ lệ 1/500.000 được thành lập năm 1987,
đây là lần đầu tiên, bộ bản đồ chuyên ngành lĩnh vực tài nguyên
nước dưới đất được thiết lập, cập nhật, bổ sung các nguồn thông
tin dữ liệu hiện có trên toàn quốc.

8.Năm có nhiều nhất Vườn di sản ASEAN được Ban Thư ký
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận.

Đó là Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; Vườn quốc gia Bidoup
Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng; Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh
và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum.

9.Hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện Chính phủ điện tử
giai đoạn 2019 - 2020, cải cách hành chính, đổi mới

phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa, nâng cao chất
lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

10.Hoạt động bảo vệ môi trường, hướng đến phát
triển bền vững được các địa phương tích cực

thực hiện. Điển hình thành phố Đà Nẵng tổng kết 10 năm thực
hiện Đề án thành phố môi trường. 10 năm qua, nhân dân thành
phố Đà Nẵng quyết tâm, đồng thuận, chung sức thực hiện nhiều
nhiệm vụ, chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng bảo
vệ môi trường dựa trên xu thế phát triển đô thị trong bối cảnh hội
nhập, phát triển toàn cầu và tác động của biến đổi khí hậu.�

Công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên 
và môi trường năm 2019

Ngày 09/01, Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 79/QĐ-BTNMT về việc
công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham gia
diễu hành chống rác thải nhựa



T
hực hiện cuộc vận động hiến
máu tình nguyện năm 2020
của Viện Huyết học - Truyền
máu Trung ương về việc phối

hợp tổ chức hiến máu tình nguyện
phục vụ công tác điều trị năm 2020,
sáng ngày 14/01 tại trụ sở Bộ Tài
nguyên và Môi trường (TN&MT),
Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh Bộ TN&MT đã tổ
chức Ngày hội hiến máu tính nguyện
năm 2020.

Đây là hoạt động được Công
đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh Bộ TN&MT phối hợp tổ
chức thường niên trong nhiều năm
qua đã thu hút sự quan tâm, hưởng
ứng của đông đảo đoàn viên, công
chức, viên chức và người lao động
đang công tác tại các đơn vị thuộc
Bộ TN&MT. Đây cũng là thể hiện tinh
thần nhân đạo, sự sẻ chia và trách
nhiệm cao cả của các công đoàn
viên, đoàn viên thanh niên Bộ

TN&MT trong việc hiến máu cứu
người, phát huy giá trị truyền thống
cao quý và quý báu của người Việt
trong việc hiến máu cứu người.

Ngày hội hiến máu 2020 đã thu hút
được sự tham gia của 11 cán bộ, đoàn
viên Công đoàn và Đoàn viên thanh
niên đang công tác tại Cục Quản lý tài
nguyên nước cùng với nhiều đoàn viên,
công chức, viên chức và người lao động
đang công tác tại các đơn vị trực thuộc
Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đoàn viên thanh niên Cục Quản lý 
tài nguyên nước tích cực tham gia Ngày hội
hiến máu tình nguyện năm 2020

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

Trao những giọt máu là trao đi yêu thương đến cho mọi người


