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Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể 
điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 19/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 1799/BTNMT-TNN gửi 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Quy hoạch 
tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

ông văn nêu rõ, ngày 24

tháng 3 năm 2021, Thủ

tướng Chính phủ đã ban

hành Quyết định số 432/QĐ-

TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều

tra cơ bản tài nguyên nước đến năm

2030, tầm nhìn đến năm 2050, có hiệu

lực thi hành kể từ ngày ký nhằm triển

khai Luật tài nguyên nước. Để triển khai

thực hiện Quy hoạch nêu trên, Bộ Tài

nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban

nhân dân các tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương (UBND tỉnh) thực

hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm

sau đây:

Một là, chỉ đạo Sở Tài nguyên và

Môi trường tổ chức xây dựng và trình

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực

hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước

của địa phương phù hợp với mục tiêu,

nhiệm vụ và đảm bảo thứ tự ưu tiên

của Quy hoạch theo quy định tại điểm a

khoản 5 Điều 2 của Quyết định số

432/QĐ-TTg.

Hai là, chỉ đạo Sở Tài nguyên và

Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở,

ngành liên quan tổ chức xây dựng

phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ

tài nguyên nước, phòng, chống, khắc

phục hậu quả tác hại do nước gây ra

được quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của 37

Luật có liên quan đến quy hoạch, đối

với nội dung quy hoạch mạng lưới quan

trắc tài nguyên nước tại địa phương

phải đảm bảo nguyên tắc quy định tại

mục IV.1.a Điều 1 Quyết định số

432/QĐ-TTg và được lồng ghép trong

quy hoạch tỉnh.

Ba là, bố trí kinh phí để triển khai

thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu,

nhiệm vụ và tiến độ của Quy hoạch.

Trong quá trình triển khai thực

hiện Quyết định, nếu có khó khăn,

vướng mắc đề nghị UBND tỉnh phản

ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để

xem xét, hướng dẫn.❖

Nguồn: DWRM



gày 30 tháng 3 năm 2021,

Chính phủ đã ban hành Nghị

định số 41/2021/NĐ-CP sửa

đổi, bổ sung một số điều của

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy

định về phương pháp tính, mức thu tiền

cấp quyền khai thác tài nguyên nước,

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15

tháng 5 năm 2021 nhằm tháo gỡ một

số khó khăn, vướng mắc trong quá

trình triển khai thực hiện Nghị định số

82/2017/NĐ-CP.

Để triển khai thực hiện Nghị định

nêu trên, vừa bảo đảm hài hòa quyền,

lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

có liên quan, vừa bảo đảm tránh thất

thu Ngân sách Nhà nước, đầu tư hợp lý

cho công tác quản lý nhà nước về tài

nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi

trường đề nghị Ủy ban nhân dân các

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(UBND tỉnh) chỉ đạo Sở Tài nguyên và

Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở,

ban ngành có liên quan tập trung thực

hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm

sau đây:

Một là, chỉ đạo Sở Tài nguyên và

Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở,

ban, ngành nghiên cứu, quán triệt và

tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các

phương tiện truyền thông hoặc các

hình thức phù hợp khác, trong đó tập

trung phổ biến đến các tổ chức, cá

nhân khai thác, sử dụng tài nguyên

nước

nước trên địa bàn tỉnh để bảo đảm

thực hiện nghiêm các quy định của

Nghị định.

Hai là, tiếp tục rà soát, đôn đốc

các tổ chức, cá nhân khai thác, sử

dụng tài nguyên nước thuộc trường

hợp phải có giấy phép hoặc phải nộp

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên

nước nhưng chưa nộp tiền cấp quyền

khai thác tài nguyên nước khẩn trương

nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, nộp

hồ sơ tính tiền cấp quyền tới cơ quan

nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy

định của pháp luật tránh thất thu Ngân

sách Nhà nước.

Ba là, trường hợp tổ chức, cá

nhân nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền

khai thác tài nguyên nước sau ngày

15/5/2021, thời gian tính tiền cấp

quyền khai thác tài nguyên nước như

sau: đối với công trình đã vận hành

trước ngày 01/9/2017 được tính từ

ngày 01/9/2017 đến thời điểm giấy

phép hết hiệu lực; đối với công trình

vận hành sau

sau ngày 01/9/2017 được tính từ thời

điểm vận hành đến thời điểm giấy phép

hết hiệu lực.

Bốn là, đối với công trình cấp

nước sinh hoạt cho nhân dân, cơ sở y

tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng và

các mục đích công cộng không phục vụ

hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản

xuất phi nông nghiệp thì được tính là

cấp nước sinh hoạt và không phải nộp

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên

nước cho phần sản lượng này.

Năm là, việc bố trí Ngân sách

Nhà nước hằng năm của địa phương đề

nghị xem xét ưu tiên sử dụng để bảo

đảm cho hoạt động bảo vệ tài nguyên

nước, cắm mốc giới hành lang bảo vệ

nguồn nước, giám sát hoạt động khai

thác nước và các hoạt động phòng

ngừa, ứng phó khắc phục sự cố ô

nhiễm nguồn nước dựa trên tổng số

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên

nước đã thu.❖

Bản tin tài nguyên nước [3]

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Nguồn: DWRM

Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

Nhằm bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan và 
bảo đảm tránh thất thu Ngân sách Nhà nước, ngày 6/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
đã có Công văn số 1604/BTNMT -TNN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP.



Hội nghị xây dựng Nghị định quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020

hát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng

Trần Hồng Hà đề nghị, các

thành viên Ban soạn thảo, Tổ

biên tập phát huy vai trò và

tích cực tham gia, đóng góp ý kiến

hoàn thiện dự thảo Nghị định; chủ động

rà soát, có ý kiến để bảo đảm sự hài

hòa, thống nhất, không chồng chéo

giữa dự thảo Nghị định với các quy

định có liên quan của ngành, lĩnh vực

quản lý. Bộ trưởng cũng đề nghị, các

thành viên đưa ra các ý kiến đóng góp

để thống nhất chung về cách thức, kế

hoạch và phân công công việc để đạt

được hiệu quả cao.

Đối với việc xây dựng và hoàn

thiện nội dung Nghị định, Bộ trưởng đề

nghị cần bám sát vào những vấn đề

Luật quy định; đảm bảo tính thống nhất

đồng bộ với các chính sách pháp luật

khác; hạn chế các văn bản dưới Nghị

định để tránh phát sinh các thủ tục

hành chính.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn

Nhân cũng cho biết, để kịp thời ban

hành Nghị định quy định chi tiết một số

nội dung của Luật Bảo vệ môi trường,

bảo đảm các quy định của Luật Bảo vệ

môi trường được triển khai kịp thời,

đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, ngày

09/3/2021, Bộ Tài nguyên và Môi

trường đã ban hành Quyết định số

413/QĐ-BTNMT về Kế hoạch triển khai

thi hành Luật Bảo vệ môi trường và

phân công cụ thể các đơn vị có liên

quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan,

chuyên gia nghiên cứu, đề xuất xây

dựng nội dung dự thảo Nghị định để

báo cáo Ban soạn thảo.

Tại Hội nghị lần này, các thành

viên đã thống nhất việc xây dựng Dự

thảo Nghị định phải bảo đảm tính đầy

đủ, chi tiết, khả thi, phù hợp và thống

nhất với các văn bản pháp luật có liên

quan như về đầu tư, xây dựng, tài

nguyên nước, khoáng sản, đất đai,

thuế, phí...

Bên cạnh đó, việc phòng ngừa và

kiểm soát ô nhiễm môi trường phải

được quản lý theo hướng chủ động,

trọng tâm, trọng điểm dựa trên việc

phân nhóm, phân loại theo mức độ rủi

ro, tính đặc thù của các vấn đề môi

trường; kết hợp quản lý quá trình với

quản lý “cuối đường ống” theo từng

nhóm, loại hình tác động và mức độ rủi

ro môi trường.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác

cải cách thủ tục hành chính với mục

tiêu tiết kiệm chi phí, thời gian cho các

đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục

hành chính; lồng ghép các thủ tục hành

chính có liên quan; đảm bảo sự đơn

giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp

với mục tiêu quản lý nhà nước về bảo

vệ môi trường; bảo đảm sự phân công,

phân cấp rõ ràng trong quản lý nhà

nước về bảo vệ môi trường; tăng cường

phân cấp cho địa phương; tăng cường

trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi cơ quan,

tổ chức và cá nhân đối với công tác

bảo vệ môi trường.

Để việc xây dựng Dự thảo Nghị

định có hiệu quả, đảm bảo tính khách

quan, thu hút được nhiều ý kiến đóng

góp xác đáng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà

đề nghị bổ sung thêm các thành viên

trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập từ các

tổ chức, hiệp hội ngành nghề khác như

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt

Nam (VCCI), các Hiệp hội doanh nghiệp

vừa và nhỏ, những đối tượng bị ảnh

hưởng của tác động môi trường để khi

văn bản được đưa ra sẽ giải quyết

được những xung đột và có đầy đủ ý

kiến đóng góp khách quan.

Ngoài ra, Bộ trưởng yêu cầu tổ

chức thêm các hội thảo khoa học bàn

về những chính sách lớn, những nội

dung có sự ảnh hưởng lớn tới các

thành phần trong xã hội; đồng thời tiếp

thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng

pháp luật về bảo vệ môi trường của

một số nước trên thế giới, phù hợp với

điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam

hiện nay.❖

Sáng 29/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Ban soạn thảo, Tổ biên 
tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
2020. Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội nghị.

Bản tin tài nguyên nước[4]

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Lãnh đạo Bộ theo dõi phát biểu trực tuyến từ đầu cầu TP. Hồ Chí Minh

Nguồn: DWRM (tổng hợp)
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HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Bản tin tài nguyên nước [5]

Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô 
Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050: Ưu tiên khai thác nguồn nước mặt

Ngày 6/4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 554/QĐ-TTg về việc phê duyệt 
Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

iệc điều chỉnh Quy hoạch

cấp nước Thủ đô Hà Nội

nhằm phù hợp với hiện

trạng và quy hoạch phát triển

kinh tế xã hội, quy hoạch chung xây

dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030,

tầm nhìn đến năm 2050 và định hướng

phát triển cấp nước đô thị và khu công

nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm

nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng

phủ phê duyệt và các Quy hoạch xây

dựng, quy hoạch chuyên ngành có liên

quan đã được cấp có thẩm quyền phê

duyệt.

Đồng thời, xác định nhu cầu sử

dụng nước sạch, phương án phát triển

hệ thống cấp nước cho khu vực đô thị

và nông thôn theo mô hình cấp nước

tập trung và phân tán phù hợp với định

hướng phát triển kinh tế xã hội; khai

thác hợp lý các nguồn nước ngầm và

nước mặt, ưu tiên khai thác nguồn

nước mặt, từng bước giảm dần khai

thác nguồn nước ngầm, xây dựng hệ

thống cấp nước kết nối liên vùng nhằm

đa

đa dạng phương án cấp nước cho Thủ

đô Hà Nội.

Nâng cao chất lượng dịch vụ cấp

nước, đảm bảo cấp nước an toàn, bền

vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

để cấp nước cho khu vực đô thị và

nông thôn với cùng một tiêu chuẩn về

chất lượng nước sạch theo Quy chuẩn

hiện hành. Từng bước hiện đại hóa hệ

thống quản lý, áp dụng công nghệ

thông tin trong công tác sản xuất và

kinh doanh nước sạch; Xác định các dự

án ưu tiên, phân kỳ đầu tư các dự án và

đề xuất các giải pháp nhằm thu hút các

nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát

triển và quản lý vận hành hệ thống cấp

nước; Xây dựng các chương trình và

triển khai các dự án đầu tư xây dựng

phát triển hệ thống cấp nước, nhằm

nâng cao điều kiện sống của người dân

và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế

xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Quyết định cũng nêu rõ, Điều

chỉnh quy hoạch sử dụng nguồn nước

cấp cho Thủ đô Hà Nội theo hướng ưu

tiên khai thác và sử dụng nguồn nước

mặt, hạn chế khai thác và sử dụng

nguồn nước ngầm. Từng bước giảm

dần khai thác nguồn nước ngầm, nguồn

nước ngầm không khai thác sẽ chuyển

thành nguồn nước dự phòng.

Theo điều chỉnh, nguồn sông Đà,

lưu lượng khai thác lớn nhất giai đoạn

đến năm 2025 khoảng 1.060.000

m3/ngày, giai đoạn đến năm 2030

khoảng 1.365.000 m3/ngày và giai

đoạn đến năm 2050 khoảng 1.890.000

m3/ngày.

Nguồn sông Hồng, lưu lượng

khai thác lớn nhất giai đoạn đến năm

2025 khoảng 560.000 m3/ngày, giai

đoạn đến năm 2030 khoảng 615.000

m3/ngày và giai đoạn đến năm 2050

khoảng 825.000 m3/ngày.

Nguồn sông Đuống, lưu lượng

khai thác lớn nhất giai đoạn đến năm

2025 khoảng 315.000 m3/ngày, giai

đoạn đến năm 2030 khoảng 630.000

m3/ngày và giai đoạn đến năm 2050

khoảng 945.000 m3/ngày.

Kết nối với nguồn nước mặt từ

các tỉnh lân cận như: nguồn nước mặt

hồ Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), hồ Núi

Cốc (tỉnh Thái Nguyên), sông Lô (tỉnh

Vĩnh Phúc), sông Hồng (tỉnh Hà Nam)

làm nguồn nước dự phòng và cấp bổ

sung cho Thủ đô Hà Nội.

Dự kiến khai thác nguồn nước

ngầm giai đoạn đến năm 2025 là

khoảng 615.000 m3/ngày, giai đoạn

đến năm 2030 khoảng 504.000

m3/ngày và giai đoạn đến năm 2050

khoảng 413.000 m3/ngày.❖

Nguồn: DWRM



ưởng ứng tuần lễ quốc gia

Nước sạch và vệ sinh môi

trường năm 2021, Bộ

Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn chọn chủ đề “Đảm bảo an

ninh nguồn nước trong cấp nước sạch

và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức

khỏe cộng đồng ” với mục đích nâng

cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia,

cam kết của gia đình, cộng đồng, ban

ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã

hội và chính quyền địa phương về tầm

quan trọng của việc đảm bảo an ninh

nguồn nước phục vụ cấp nước sạch

nông thôn, ý thức sử dụng nước sạch,

giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá

nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức

khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp

phần nâng cao chất lượng cuộc sống,

hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn tổ chức phát động

và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước

sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

từ ngày 29/4/2021 đến ngày

30/6/2021, có thể kéo dài đến Chiến

dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày

28 tháng 8) và lồng ghép với các sự

kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi

trường thế giới, các ngày lễ lớn 30/4 và

1/5 với các hoạt động chính như sau:

1, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi

trên các phương tiện thông tin đại

chúng (báo chí, phát thanh, truyền

hình…), treo biểu ngữ, áp phích, phân

phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội

dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi

trường nông thôn ở địa phương trong

điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ

các quy định của Chính phủ về an toàn

và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

2, tổ chức các chiến dịch truyền

thông trực tuyến trên các trang mạng

xã hội, trang web của các tổ chức chính

trị xã hội, các trường học tại địa

phương nhằm giáo dục nâng cao nhận

thức, thay đổi hành vi của cộng đồng

về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh

môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng

cao sức khỏe và phòng chống dịch

bệnh. Đối với các trường học, có thể

lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên

truyền về các nội dung trên vào các bài

giảng của giáo viên trong các tiết học

theo hình thức trực tuyến.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và

vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày

29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng

Chính phủ phát động từ năm 1998 và

được các Ban ngành Trung ương, địa

phương và nhân dân cả nước tích cực

hưởng ứng giúp đạt được những kết

quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ

sinh góp phần làm thay đổi chất lượng

và điều kiện sống của người dân nông

thôn.❖

Nguồn: DWRM
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Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh 
môi trường năm 2021: “Đảm bảo an ninh 
nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính Quý I 
năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bản tin tài nguyên nước[6]

heo báo cáo của Bộ Tài

nguyên và Môi trường

(TN&MT), trong Quý I năm

2021, Bộ đã thực hiện xử lý

tổng số 2.551 hồ sơ (gồm 1.302 hồ sơ

chuyển tiếp năm 2020 và 1.249 hồ sơ

nộp mới năm 2021); các đơn vị đã thực

hiện xử lý và trả kết quả cấp phép cho

1.502 hồ sơ (gồm 537 hồ sơ năm 2020

và 965 hồ sơ năm 2021), đạt tỷ lệ hoàn

thành là 58,8% tăng so với cùng kỳ năm

trước 7,1% (Quý I năm 2020 đạt tỷ lệ

hoàn thành là 51,7%).

Trong số 2.551 hồ sơ được xử lý

nêu trên, có 1.356 hồ sơ trả kết quả

đúng hạn (chiếm 90,3% tăng so với

cùng kỳ năm trước 1,5%); có 146 hồ sơ

trả quá hạn (chiếm 9,7% giảm so với

cùng kỳ năm trước 1,5%).

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước,

Bộ đã tiếp nhận 120 hồ sơ, trong đó đã

trả kết quả 49 hồ sơ và đang xử lý 79

hồ sơ. 100% hồ sơ tài nguyên nước đều

được xử lý đúng hạn.❖

Nguồn: DWRM



Phát huy trí tuệ, đoàn kết để đưa các 
nguồn lực tài nguyên và môi trường phục vụ 
phát triển bền vững đất nước

Sáng ngày 23/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị giao ban công tác 
quý I/2021. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Trần 
Quý Kiên, Lê Công Thành và Lê Minh Ngân chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự 
của lãnh đạo các đơn vị tại Hà Nội và các điểm cầu ở một số địa phương

hát biểu chỉ đạo tại Hội

nghị giao ban công tác

Quý I năm 2021 của Bộ

TN&MT, Bộ trưởng Trần Hồng

Hà nhấn mạnh trong thời gian tới, cần

tập trung cho công tác hoàn thiện thể

chế pháp luật với mục tiêu cao nhất là

mang lại sự đồng thuận, hài hòa của

doanh nghiệp và người dân; đổi mới,

sáng tạo, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ

máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy

mạnh tiến độ chuyển đổi số, ứng dụng

khoa học và công nghệ, xây dựng chính

phủ điện tử… Phát huy trí tuệ, đoàn kết

để đưa các nguồn lực TN&MT phục vụ

phát triển bền vững đất nước.

PHÁT HUY TINH THẦN “KỶ LUẬT,

KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO,

DÁM NGHĨ, BIẾT LÀM”

Tại Hội nghị, Bộ trưởng đề nghị

thủ trưởng các đơn vị cần tập trung

thảo luận đề xuất một số nhiệm vụ có

tính chất đột phá, định hướng ưu tiên

trong 5 năm và 10 năm tới để đưa vào

Chương trình hành động của Bộ, của

Ngành; góp ý, xác định các điểm nghẽn

về cơ chế chính sách đang là vướng

mắc từ thực tiễn thuộc thẩm quyền của

Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hình

thức một văn bản sửa đổi nhiều văn

bản. Đồng thời, xác định các nhiệm vụ

trọng tâm ưu tiên cần triển khai trong

năm 2021 để tái cơ cấu hoạt động

đầu tư; tập trung nguồn lực cho tổ

chức thực hiện để có ngay các sản

phẩm đóng góp cho phát triển đất

nước và cho xã hội.

Hội nghị đã nghe và thảo luận,

đánh giá, đề xuất tháo gỡ các khó khăn,

vướng mắc trong thực hiện chương

trình công tác, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ

tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao

trong quý I; triển khai các nhiệm vụ

trọng tâm công tác quý II năm 2021;

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

giải quyết các kiến nghị của các địa

phương, doanh nghiệp và cử tri liên

quan đến chính sách pháp luật về tài

nguyên và môi trường; tình hình thực

hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, số

02/NQ-CP của Chính phủ; công tác ứng

dụng công nghệ thông tin trong toàn

Ngành; cung cấp dịch vụ công trực

tuyến năm 2021; tình hình triển khai Hệ

thống thông tin báo cáo của Bộ, kết nối

với Hệ thống thông tin báo cáo của

Chính phủ…

Trong quý I năm 2021, Bộ Tài

nguyên và Môi trường đã tập trung

Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số

19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung

ương khóa XI và thi hành Luật Đất đai

năm 2013; chỉ đạo, hướng dẫn các địa

phương tổng kết đánh giá việc thực

hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ

Chính trị 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về

định hướng chiến lược khoáng sản.

Tiếp thu giải trình ý kiến thành

viên Chính phủ để ban hành 04 Nghị

định, trình Thủ tướng Chính phủ dự

thảo Quyết định quy định về cấp độ rủi

ro thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền

tin thiên tai. Đối với các văn bản (20/23

văn bản) có thời hạn trình trong 09

tháng cuối năm 2021, các đơn vị được

giao chủ trì xây dựng văn bản đã chủ

động thực hiện các quy trình thủ

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Bản tin tài nguyên nước [7]



tục xây dựng VBQPPL và cơ bản đáp

ứng tiến độ.

Phê duyệt dự toán nhiệm vụ, kế

hoạch đấu thầu và triển khai điều tra

khảo sát, thu thập thông tin tài liệu lập

quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy

hoạch không gian biển quốc gia và 6

quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trình

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm

vụ Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản

tài nguyên nước đến năm 2030, tầm

nhìn đến năm 2050, Quy hoạch mạng

lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm

2050.

Triển khai kế hoạch thanh tra,

kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất

các vấn đề người dân, dư luận quan

tâm; tập trung giải quyết các vụ việc

khiếu kiện phức tạp, trong đó, Bộ đã

triển khai 2 Đoàn kiểm tra về đất đai tại

4 tỉnh, thành phố; 14 cuộc kiểm tra đột

xuất về lĩnh vực địa chất, khoáng sản

trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương.

Hợp tác quốc tế tiếp tục được

thúc đẩy; nghiên cứu khoa học và công

nghệ tiếp tục được đổi mới; thực hiện

chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng

công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều

hành; nâng cấp Cổng Dịch vụ công trực

tuyến và Hệ thống thông tin một cửa

điện tử của Bộ

(https://dichvucong.monre.gov.vn),

triển khai 54 dịch vụ công mức độ 4.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước,

trong 3 tháng đầu năm, Bộ đã trình Thủ

tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch

tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên

nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm

2050. Triển khai xây dựng Quy hoạch

tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đề án

bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia,

Đề án tổng thể kiểm kê tài nguyên nước

quốc gia, giai đoạn đến năm 2025;

Thanh tra việc chấp hành các quy định

của pháp luật về tài nguyên nước; ....

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP, HOÀN

THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ

TRỌNG TÂM QUÝ II/2021

Nhằm đảm bảo hoàn thành các

mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chương

trình công tác năm, Chương trình hành

động của Ngành thực hiện các Nghị

quyết: số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP của

Chính phủ, trong quý II năm 2021, các

đơn vị cần tập trung chỉ đạo, tăng

cường công tác phối hợp, hoàn thành

tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung triển khai nhiệm vụ

Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày

31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa XI theo Kế hoạch của

Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị

quyết và tổng kết thi hành Luật Đất đai

đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ban

Chỉ đạo Trung ương. Chủ động nghiên

cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, nghiên cứu

kinh nghiệm quốc tế, huy động các

chuyên gia, các nhà khoa học, nhà

quản lý thảo luận, đóng góp ý kiến đối

với những vấn đề mới, những vấn đề

còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề

được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm

thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW

ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị và xây

dựng Nghị quyết mới trình Bộ Chính trị.

Xây dựng Chương trình hành

động của ngành triển khai Chiến lược

phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030

và kế hoạch 5 năm 2021-2025 của đất

nước để ban hành ngay sau khi Quốc

hội thông qua Nghị quyết. Ban hành Kế

hoạch cắt giảm 20% thủ tục hành chính

thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Tập trung triển khai Kế hoạch

thanh tra, kiểm tra năm 2021; rà soát,

đề xuất bổ sung kế hoạch thành tra,

kiểm tra đối với những vấn đề bức xúc,

điểm nóng phát sinh. Tập trung giải

quyết giải quyết khiếu nại, tố cáo của

công dân nhất là các vụ việc phức tạp,

tồn đọng, kéo dài; các vụ việc đông

người trong thời gian diễn ra bầu cử

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các

cấp.

Tổ chức triển khai có hiệu quả

các quy định mới của Chính phủ về sắp

xếp tổ chức bộ máy và quy định về

quản lý công chức, viên chức. Hoàn

thiện Đề án rà soát, kiện toàn chức

năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của

Bộ TN&MT giai đoạn 2021 - 2026; tiếp

tục thực hiện các nhiệm vụ về kiện toàn

đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc

Bộ; …

Triển khai xây dựng, ban hành

các quy chuẩn, tiêu chuẩn; đôn đốc

thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa

học đảm bảo tính khả thi, khả năng ứng

dụng vào thực tiễn. Xây dựng Đề án

tổng thể quản lý thông tin-cảnh báo

sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ

ống, lũ quét khu vực miền núi và trung

du.

Triển khai các nhiệm vụ, giải

pháp trọng tâm phát triển Chính phủ

điện tử của Bộ, của ngành; bảo đảm

công tác an toàn thông tin. Xây dựng,

hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia,

chuyên ngành bảo đảm được cập nhật

thường xuyên, kết nối, liên thông với

Chính phủ, các hệ thống thông tin, cơ

sở dữ liệu các Bộ, ngành, địa phương

thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ

liệu quốc gia phục vụ hiệu quả công tác

quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên

môn, nghiệp vụ của Bộ, các đơn vị trực

thuộc và ở địa phương. ...

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước:

Triển khai xây dựng Đề án bảo đảm an

ninh nguồn nước quốc gia; Quy hoạch

tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên

nước quốc gia; chỉ đạo, đôn đốc,

hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các

quy định của pháp luật về tài nguyên

nước. Đẩy mạnh công tác điều tra tìm

kiếm nguồn nước dưới đất ở vùng khan

hiếm nước, thiếu nước, hải đảo; đẩy

mạnh triển khai hệ thống giám sát các

hoạt động khai thác, sử dụng tài

nguyên nước, 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. Triển khai Nghị định về thu

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên

nước;... ❖

Nguồn: DWRM
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Xã hội hoá đầu tư ngành nước: Cơ hội và 
thách thức

hát biểu khai mạc Tọa

đàm, ông Hoàng Quang

Phòng, Phó Chủ tịch

Phòng thương mại và Công

nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, theo

dự báo, mùa khô năm 2020 - 2021 cả

nước có khoảng 82.000 hộ dân (tương

đương khoảng 400.000 người dân)

thiếu nước sinh hoạt. Trong khi đó, tỷ lệ

thất thoát, thất thu nước sạch còn cao

(23%), chất lượng nước nhiều nơi còn

hạn chế. Hơn nữa, tỷ lệ xử lý nước thải

qua các trạm xử lý tập trung còn thấp,

mới đạt 12% nước thải chưa được xử lý,

thải trực tiếp ra môi trường đang gây ô

nhiễm nghiêm trọng, việc úng ngập ở

các thành phố lớn cũng đang gây bức

xúc cho người dân và cộng đồng. Bên

cạnh đó, tình trạng ô nhiễm nguồn

nước, hạn hán, xâm nhập mặn, nguồn

lực đầu tư, năng lực quản lý,… là thách

thức rất lớn.

Phó Chủ tịch VCCI đánh giá,

nước sạch được coi là sản phẩm thiết

yếu trong cuộc sống. Đã từng có thời

gian, các công ty cấp nước sản xuất và

kinh doanh một sản phẩm thiết yếu

trong

trong cuộc sống. Đã từng có thời gian,

các công ty cấp nước sản xuất và kinh

doanh một sản phẩm độc quyền mặc

nhiên, lại ít có sự cạnh tranh và đào

thải đã dẫn đến ngành nước chậm thay

đổi và thường bị xếp vào nhóm những

ngành nghề kém áp dụng công nghệ.

Tuy nhiên, cùng với xu thế mở

cửa và chính sách cổ phần hóa, thời

gian qua, ngành nước cũng đã có nhiều

thay đổi. Nhiều công ty nước sạch của

nhà nước đã được cổ phẩn hóa như

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

(Hawacom); Công ty TNHH MTV nước

sạch Hà Đông; Công ty CP Đầu tư Xây

dựng và Kinh doanh nước sạch

(Viwaco)…

Cũng theo Phó Chủ tịch VCCI,

trong quá trình phát đầu tư, phát triển,

cổ phần hóa các nhà máy nước cũng

như cung cấp nước sạch cho người dân

cũng còn phát sinh một số vấn đề. Do

đó, để giảm gánh nặng tài chính cho

nhà nước cũng như nâng cao năng lực

cung cấp nước sạch cho cộng đồng,

thời gian tới cần triển khai một số giải

pháp như: Tiếp tục hoàn thiện các văn

bản pháp luật, chính sách về nước

sách; hoạt động cung cấp và tiêu thụ

nước sạch, các quy chuẩn, tiêu chuẩn

về chất lượng nước sạch cấp cho mục

đích sinh hoạt; khuyến khích các thành

phần kinh tế phát triển tài nguyên nước

và các dịch vụ về nước theo phương

thức xã hội hóa. Mặt khác, cần quy

định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá

nhân sở hữu công trình tài nguyên

nước hoặc thực hiện các dịch vụ về

nước.

Đồng thời, cần phải rà soát lại

toàn bộ pháp luật liên quan đến cấp

nước sinh hoạt cho người dân để điều

chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu

bảo đảm an toàn tuyệt đối, bảo đảm an

ninh trong việc cấp nước sinh hoạt,…

Tại buổi toạ đàm, ông Nguyễn

Quang Huân - Phó Chủ tịch Hội Nước

sạch & Môi trường Việt Nam cũng chỉ

ra những vướng mắc mà doanh nghiệp

tư nhân gặp phải khi đầu tư vào ngành

nước. Đó là chính sách không đồng bộ,

thiếu ổn định; thực hiện luật và chính

sách không triệt để; không có chế tài

xử lý các hành vi sai trái; không có quy

hoạch chi tiết và tuân thủ quy hoạch;

cơ chế kiểm tra giám sát định kỳ; khó

khăn tiếp cận vốn; tiếp cận công nghệ

mới;... "Để tư nhân yên tâm tham gia

đầu tư vào lĩnh vực nước sạch đô thị,

các địa phương phải duy trì tính ổn

định quy hoạch để không phá vỡ thị

trường nước, nhà đầu tư đã trúng thầu,

đầu tư nhà máy nước thì phải bảo đảm

quyền kinh doanh nước của họ” - Ông

Huân nói.

Phát biểu về cơ chế chính sách

khuyến khích thu hút đầu tư nguồn lực

xã hội trong đầu tư công trình cấp nước

và kinh doanh nước sạch, Phó cục

trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước

Nguyễn Minh Khuyến cho biết, đến thời

Toạ đàm "Xã hội hoá đầu tư ngành nước: Cơ hội và thách thức" do Tạp chí Diễn đàn 
Doanh nghiệp phối hợp với Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức vào chiều 
22/4 tại Hà Nội

Toàn cảnh buổi Tọa đàm
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điểm hiện tại, đã có các quy định liên

quan đến cơ chế chính sách thu hút

đầu tư trong việc kinh doanh nước

sạch.

Ngay từ năm 2013, đã có Nghị

định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ

quy định về việc sản xuất kinh doanh

nước sạch. Bên cạnh đó, Luật đầu tư

theo phương pháp đối tác công tư

(PPP) có nói đến lĩnh vực nước sạch là

lĩnh vực được ưu tiên. Mới đây, Chính

phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-

TTg về tăng cường công tác quản lý

sản xuất kinh doanh nước sạch, trong

đó có giao Bộ Xây dựng là đơn vị chủ

trì soạn thảo luật quản lý sản xuất kinh

doanh nước sạch và dự kiến sẽ trình

Quốc hội vào năm 2022.

Phó cục trưởng Nguyễn Minh

Khuyến cũng cho biết, Luật tài nguyên

nước 2012 quy định, nước phục vụ mục

đích sinh hoạt được ưu tiên hàng đầu

và được ưu đãi về vốn để đầu tư những

công trình cấp nước sinh hoạt và sử

dụng nước tiết kiệm hiệu quả. Bên

cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị

định số 54/2015/NĐ-CP quy định ưu

đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết

kiệm, hiệu quả. Trong đó, đã quy định

cụ thể các trường hợp được ưu đãi về

vay vốn, miễn, giảm, thuế đối với các

hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu

quả.

Được biết, Bộ Tài nguyên và Môi

trường đã giao Cục Quản lý tài nguyên

nước nghiên cứu sửa đổi Luật tài

nguyên nước, dự kiến trong nhiệm kì

Chính phủ này sẽ trình Chính phủ để

Chính phủ trình Quốc hội. Luật Tài

nguyên nước sửa đổi lần này tập trung

vào các quy định mới, đặc biệt là để

phù hợp với Chính phủ số, các thông tin

số liệu điều tra cơ bản về nguồn nước,

chất lượng nước hoặc các công trình,

quản lý công trình theo hướng công

khai minh bạch nhằm phục vụ công tác

quản lý.

Bên cạnh đó, Luật Tài nguyên

nước sửa đổi cũng tập trung vào cụ thể

hóa hơn nữa ưu đãi sử dụng nước tiết

kiệm hiệu quả cho các mục đích sinh

hoạt sản xuất, đặc biệt là sinh hoạt sản

xuất có kinh tế cao. Cũng như cụ thể về

những ưu đãi về sử dụng vốn, đất và hạ

tầng của nhà nước khác để phục vụ

sản xuất cấp nước. Đây là những định

hướng lớn của Luật tài nguyên nước dự

kiến sửa đổi lần này, Bộ Tài nguyên &

Môi trường sẽ tập trung hoàn thiện đáp

ứng nhu cầu quản lý và giải quyết thách

thức trong việc sản xuất kinh doanh

nước sạch hiện nay.❖

Nguồn: DWRM
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Lạng Sơn: Triển khai thực hiện Quy hoạch 
tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

ăn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Công

văn số 1506/VP-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực

hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài

nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, giao các Sở, ngành liên quan xây dựng và

trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch thực hiện điều

tra cơ bản tài nguyên nước của địa phương phù hợp với mục

tiêu, nhiệm vụ và đảm bảo thứ tự ưu tiên của Quy hoạch

theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 2 Quyết định số

432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo, đề xuất

UBND tỉnh trong tháng 8/2021.

Cùng với đó, xây dựng phương án khai thác, sử dụng,

bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục hậu quả

tác hại do nước gây ra theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến

quy hoạch; đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai

thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ lập

Quy hoạch.❖

Nguồn: DWRM



y ban nhân dân thành phố

Đà Nẵng vừa ban hành

công văn số 2185/UBND-

ĐTĐT về việc triển khai thực

hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP.

Theo công văn, Chủ tịch Ủy ban

nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì,

phối hợp với các sở, ban ngành liên

quan, Cục thuế thành phố, UBND các

quận, huyện khẩn trương tổ chức triển

khai, hướng dẫn đến các tổ chức, cá

nhân khai thác, sử dụng tài nguyên

nước thực hiện theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ

trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền

thông và các cơ quan đơn vị có liên

quan tổ chức nghiên cứu, quán triệt,

tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các

phương tiện truyền thông hoặc các

hình thức phù hợp khác đảm bảo thực

hiện nghiêm các quy định của Nghị

định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ

trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường,

UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp

với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

đề xuất bố trí vốn ưu tiên cho các hoạt

động bảo vệ tài nguyên nước, cắm mốc

giới hành lang bảo vệ nguồn nước,

giám sát hoạt động khai thác nước và

các hoạt động phòng ngừa, ứng phó

khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước

dựa trên tổng số tiền cấp quyền khai

thác tài nguyên nước đã thu.

Trong quá trình triển khai thực

hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt

thẩm quyền, tổng hợp báo cáo UBND

thành phố gửi Bộ Tài nguyên và Môi

trường xem xét, hướng dẫn.

Nguồn: DWRM

TỈNH HẢI DƯƠNG

y ban nhân dân tỉnh Hải

Dương vừa ban hành

Công văn số 1201/UBND-

VP về việc triển khai thực

hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân

dân tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên

và Môi trường chủ trì, phối hợp với các

sở, ngành đơn vị liên quan, UBND các

huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu,

quán triệt và tuyên truyền, phổ biến

rộng rãi trên các phương tiện truyền

thông hoặc các hình thức phù hợp

khác, trong đó tập trung phổ biến đến

các tổ chức, cá nhân khai thác, sử

dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy

định của Nghị định.

Tiếp tục rà soát, đôn đốc các tổ

chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài

nguyên nước thuộc trường hợp phải có

giấy phép hoặc phải nộp tiền cấp quyền

khai thác tài nguyên nước nhưng chưa

nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên

nước khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị

cấp giấy phép, nộp hồ sơ tính tiền cấp

quyền tới cơ quan Nhà nước có thẩm

quyền theo đúng quy định của pháp

luật tránh thất thu Ngân sách Nhà

nước.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp

hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài

nguyên nước sau ngày 15/5/2021, thời

gian tính tiền cấp quyền khai thác tài

nguyên nước như sau: Đối với công

trình đã vận hành trước ngày

01/9/2017 được tính từ ngày

01/9/2017 đến thời điểm giấy phép hết

hiệu lực; đối với công trình vận hành

sau ngày 01/9/2017 được tính từ thời

điểm vận hành đến thời điểm giấy phép

hết hiệu lực.

Đối với công trình cấp nước sinh

hoạt cho nhân dân, cơ sở y tế, giáo dục,

an ninh, quốc phòng và các mục đích

công cộng không phục vụ hoạt động

kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông

nghiệp thì được tính là cấp nước sinh

hoạt và không phải nộp tiền cấp quyền

khai thác tài nguyên nước cho phần

sản lượng này.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp

với các cơ quan, đơn vị có liên quan

căn cứ tổng số tiền cấp quyền khai

thác tài nguyên nước đã thu hàng năm,

tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên bố trí

nguồn kinh phí hằng năm để bảo đảm

cho hoạt động bảo vệ tài nguyên nước,

cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn

nước, giám sát hoạt động khai thác

nước và các hoạt động phòng ngừa,

ứng phó khắc phục sự cố ô nhiễm

nguồn nước.❖

Bản tin tài nguyên nước [11]
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Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ủ



Công bố vùng hạn chế khai thác, sử dụng 
nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-UBND về việc phê 
duyệt kết quả Đề án Điều tra, đánh giá, khoanh định, công bố vùng hạn chế khai thác, 
sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

heo đó, có 5 vùng hạn chế

khai thác nước dưới đất với

tổng cộng 251 khu vực

gồm: khu vực xung quanh

bãi rác, bãi chôn lấp chất thải rắn tập

trung (1 khu vực); khu vực xung quanh

giếng khai thác nước dưới đất bị ô

nhiễm (24 khu vực); vùng có mực nước

động trong giếng khai thác vượt qua

mực nước cho phép hoặc mực nước

dưới đất bị suy giảm liên tục và có nguy

cơ hạ thấp quá mức (10 khu vực); vùng

đã được đấu nối với hệ thống cấp nước

tập trung có chức năng cấp nước sinh

hoạt hoặc chưa được đấu nối nhưng có

điểm đấu nối liền kề của hệ thống cấp

nước tập trung và sẵn sàng để cung

cấp nước sạch đảm bảo nhu cầu sử

dụng nước về thời gian, lưu lượng và

chất lượng nước phù hợp với mục đích

sử dụng nước với tổng diện tích khoanh

định 338,45 km2 (206 khu vực); khu

dân cư, khu công nghiệp tập trung

không thuộc vùng hạn chế 3 và cách

nguồn nước mặt có chức năng cung

cấp nước sinh hoạt không quá 1 km,

xung quanh khu vực Biển Hồ với tổng

diện tích khoanh định 14,85 km2 (1 khu

vực); khu vực có sự chồng lấn giữa các

khu vực hạn chế khai thác được

khoanh định nói trên (9 khu vực).

Quyết định này cũng quy định

việc áp dụng các biện pháp hạn chế

khai thác đối với từng khu vực.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài

nguyên và Môi trường tổ chức công bố

danh mục và bản đồ phân bố các vùng

hạn chế và vùng cho phép khai thác,

sử dụng nước; tổ chức thực hiện việc

hạn chế khai thác nước dưới đất;

hướng dẫn UBND các huyện, thị xã,

thành phố, ban, ngành có liên quan

triển khai thực hiện danh mục các vùng

hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới

đất thuộc địa bàn quản lý; hàng năm

tổng hợp số liệu báo cáo UBND tỉnh,

Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài

nguyên và Môi trường) về tình hình

đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác

sử dụng nước dưới đất, định kỳ 5 năm

1 lần hoặc trong trường hợp cần thiết

thực hiện việc rà soát, trình UBND tỉnh

quyết định việc điều chỉnh danh mục

các vùng hạn chế và vùng cho phép

khai thác.❖

Nguồn: DWRM

Nguồn: DWRM

An Giang: Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi 
trường phê duyệt tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước

Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 792/QĐ-
UBND về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang

heo Quyết định, UBND tỉnh An Giang Ủy quyền cho

Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp

quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

An Giang thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân

tỉnh. Thời hạn ủy quyền là 01 năm, từ ngày 16/4/2021 đến

ngày 16/4/2022.

Quyết định cũng nêu, Sở Tài nguyên và Môi trường

chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, kiểm tra và phê duyệt

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định

pháp luật; Tổ chức thẩm định, kiểm tra và phê duyệt tiền cấp

quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định pháp luật;

chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về

việc thực hiện các nội dung thuộc phạm vi ủy quyền.

Đồng thời, tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ hàng

quý, năm hoặc đột xuất đến Ủy ban nhân dân tỉnh về tình

hình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1 của Quyết

định này. Trong đó báo cáo năm trước ngày 31 tháng 12

hàng năm. Đồng thời, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường

theo quy định.❖

Bản tin tài nguyên nước[12]
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Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi 
mùa mưa, lũ 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

heo đó, các Sở, ban,

ngành, địa phương, đơn vị

liên quan tiếp tục tổ chức

thực hiện nghiêm túc các

nhiệm vụ được giao tại Văn bản số

307/KH-UBND ngày 18/9/2018 của

UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số

22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ

tướng Chính phủ về việc tăng cường

quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa

nước; Văn bản số 276/KH-UBND ngày

21/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển

khai thi hành Luật Thủy lợi.

Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút

kinh nghiệm công tác đảm bảo an toàn

công trình thủy lợi trên địa bàn. Kiện

toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai

và tìm kiếm cứu nạn các công trình

thủy lợi, có phân công cụ thể trách

nhiệm của các cá nhân, tổ chức quản lý

chuyên ngành, các địa phương trong

việc thực hiện chức năng quản lý nhà

nước về an toàn công trình thủy lợi trên

địa bàn quản lý; bổ sung các phương

tiện kỹ thuật, trang thiết bị làm việc

nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều

hành trong việc thực hiện nhiệm vụ

quản lý an toàn công trình thủy lợi.

Thành lập các đoàn công tác

kiểm tra, đánh giá tổng thể thực trạng

an toàn các công trình thủy lợi trên địa

bàn quản lý.

Kiểm tra việc thực hiện quy trình

vận hành các công trình thủy lợi trên

địa bàn; rà soát, đánh giá các quy trình

vận hành hồ chứa, quy trình vận hành

hệ thống công trình thủy lợi để bổ sung,

điều chỉnh những nội dung chưa phù

hợp; tổ chức vận hành các công trình

theo đúng quy trình đã được phê duyệt.

Bố trí lực lượng đủ năng lực

chuyên môn để quản lý, vận hành công

trình thủy lợi; kiểm tra, đánh giá hiện

trạng công trình trước và sau mùa mưa,

lũ; thường xuyên tổ chức kiểm tra công

trình kể cả khi không có mưa, lũ; trực

ban và giám sát an toàn công trình

nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các

nguy cơ xảy ra sự cố công trình. Thực

hiện giải tỏa vật cản, phát quang phạm

vi bảo vệ công trình thủy lợi; phát hiện,

có biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiến

nghị biện pháp xử lý các hành vi vi

phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ

công trình thủy lợi.❖

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 5/4/2021 về việc 
chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021.

Nguồn: DWRM (tổng hợp)
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Sơn La triển khai ký cam kết phòng chống 
ô nhiễm môi trường, nguồn nước

UBND thành phố Sơn La vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, ký cam kết phòng chống 

ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước do chế biến cà phê năm 2021 tại xã 

Chiềng Đen.

ể chủ động phòng ngừa,

kiểm soát, ngăn chặn các

hành vi gây ô nhiễm môi

trường, góp phần đảm bảo

vệ sinh môi trường nguồn nước, sức

khỏe của người dân, tại Hội nghị, cơ

quan chuyên môn của UBND thành phố

đã thông tin về tình hình sản xuất và

chế biến cà phê trên địa bàn thành phố;

đặc tính chất thải chế biến cà phê bằng

phương pháp ướt; quy trình xử lý vỏ cà

phê bằng phương pháp ủ hữu cơ; quy

trình xử lý nước thải chế biến cà phê.

Đồng thời, hướng dẫn lập và trình

xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường;

tuyên truyền các quy định pháp luật về

bảo vệ môi trường, thẩm quyền xử phạt

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi

trường; giới thiệu mẫu văn bản đăng ký

kế hoạch bảo vệ môi trường, cấu trúc

và nội dung Kế hoạch bảo vệ môi

trường…

Tiếp đó, đại diện các hộ cơ sở,

chế biến cà phê trên địa bàn xã Chiềng

Đen đã tiến hành ký cam kết chấp hành

nghiêm công tác phòng, chống ô nhiễm

môi trường, ô nhiễm nguồn nước do

chế biến cà phê với UBND xã Chiềng

Đen.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND

thành phố Sơn La Nguyễn Thế Phương

đã giao UBND xã Chiềng Đen tiếp tục

tuyên truyền và triển khai ký cam kết

cho 100% số hộ trồng, sơ chế, chế biến

cà phê trên địa bàn.❖

Nguồn: DWRM (tổng hợp)



Khai thác nước ngầm ở Đồng bằng sông 
Cửu Long: Cần triển khai đồng bộ các giải pháp

Khai thác nước ngầm quá mức đã kéo theo nhiều hệ lụy, khiến tình trạng sụt lún ở Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Các giải pháp đặt ra đang 
vô cùng cấp bách đỏi hỏi sự vào cuộc của các cấp ngành có liên quan nhằm thực hiện 
đúng Nghị quyết số 120/NQ - CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông 
Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước 
Nguyễn Minh Khuyến đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo chí để làm rõ vấn đề này.

Phóng viên: Trước thực tế sụt lún đất đang diễn ra ở

Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều chuyên gia nhận

định khai thác nguồn nước ngầm quá mức là một

trong những nguyên nhân, vậy theo ông đâu là nguyên

nhân chính gây ra tình trạng nêu trên?

Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến:

Theo tôi, nguyên nhân gây sụt lún bề mặt đất vùng

Đồng bằng sông Cửu Long gồm 2 nhóm chính như sau: do

tự nhiên (đặc điểm vùng với trầm tích trẻ, đang trong quá

trình cố kết, nén chặt của các lớp trầm tích, hoạt động tân

kiến tạo, quá trình bóc mòn, bồi tụ bề mặt địa hình...) và do

nhân tạo (khai thác nước dưới đất quá mức, xây dựng đô thị,

các công trình kết cấu hạ tầng, đường giao thông,...; quá

trình tác động xung lực của hoạt động giao thông...).

Về nguyên nhân lún do tự nhiên, kết quả nghiên cứu

bước đầu do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện đã ghi

nhận xu thế nâng, hạ - sụt lún vùng Đồng bằng sông Cửu

Long có biên độ nâng, hạ ở mức độ khác nhau, biên độ nâng

từ 2,4 - 11,4 mm/năm (An Giang, Kiên Giang), biên độ hạ từ

7,4 - 11,8 mm/năm trên diện tích còn lại của vùng Đồng

bằng sông Cửu Long. Việc sụt lún do nguyên nhân tự nhiên

có xu hướng giảm dần cho đến khi đồng bằng ổn định.

Về nguyên nhân do nhân tạo, đến nay, chưa có nghiên

cứu, đánh giá cụ thể để xác định mức độ của từng nguyên

nhân gây lún do con người tác động. Nhưng khai thác nước

dưới đất quá mức chính là một trong những nguyên nhân

gây sụt lún đất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Xét tổng

thể chung toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long thì ở những

vùng không bị lún có mật độ khai thác nhỏ và ngược lại đối

với vùng bị lún (vùng lún cao nhất - trên 10 cm có mật độ

khai thác lớn nhất - 111 m3/ngày/km2; vùng lún dưới 5 cm

và từ 5-10 cm thì mật độ khai thác lại có xu hướng ngược lại

65 m3/ngày/km2 so với 58 m3/ngày/km2).

Tuy nhiên, có khu vực khai thác với mật độ cao nhưng

lại không bị lún hoặc lún ít hơn so với các khu vực khai thác

với mật độ nhỏ hơn (khu vực Tân An, Thủ Thừa và Bến Lức

(tỉnh Long An ) và Tân Phước, Châu Thành (tỉnh Tiền Giang)

có mật độ khai thác 1,21 nghìn m3/ngày/km2 lại thuộc vùng

không bị lún hoặc chỉ lún dưới 5cm); có khu vực không khai

thác nhưng vẫn bị lún, thậm chí còn bị lún cao hơn (khu vực

Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) mật độ khai thác khoảng 59

m3/ngày/km2, khu vực Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) mật độ

khai thác khoảng 46 m3/ngày/km2 nhưng đều thuộc vùng

lún trên 10cm).

Như vậy, có thể thấy tình trạng sụt lún đất tại từng

khu vực là hệ quả tổng hợp của các nguyên nhân tự nhiên và

do hoạt động của con người là nguyên nhân chính. Vấn đề

này cần phải được tiếp tục nghiên cứu, phân tích đánh giá

toàn diện, cụ thể đối với từng khu vực để có giải pháp ứng

phó phù hợp.

Phóng viên: Được biết, Chính phủ đã ban hành Nghị

định 167/2018-NĐ-CP quy định việc hạn chế khai

thác nước dưới đất. Vậy, việc quản lý khai thác nước

ngầm được quy định như thế nào, thưa ông?

Bản tin tài nguyên nước[14]
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Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước 
Nguyễn Minh Khuyến



Phó Cục trưởng Nguyễn Minh

Khuyến:

Luật Tài nguyên nước (Điều 45) quy

định: "Nhà nước có chính sách ưu đãi,

khuyến khích tổ chức, cá nhân trong

nước và ngoài nước đầu tư vào việc tìm

kiếm, thăm dò, khai thác nguồn nước

phục vụ cho sinh hoạt", do đó cá nhân

được quyền khai thác nước cho sinh

hoạt. Tuy nhiên, việc khai thác đó phải

đảm bảo các quy định pháp luật về tài

nguyên nước như phải đăng ký khai

thác, có giấy phép khai thác. Hoặc

không phải đăng ký, không cần giấy

phép nếu thuộc các trường hợp như:

Khai thác, sử dụng nước cho sinh hoạt

của hộ gia đình; Khai thác, sử dụng

nước dưới đất với quy mô không vượt

quá 10 m3/ngày đêm cho sản xuất,

kinh doanh, dịch vụ mà không thuộc

trường hợp tại các vùng có mực nước

đã bị suy giảm quá mức;… (quy định cụ

thể tại Điều 16 Nghị định 201/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, Chính phủ ban

hành Nghị định số 167/2018/NĐ-CP

quy định việc hạn chế khai thác nước

dưới đất, trong đó quy định các địa

phương tổ chức khoanh định, công bố

Danh mục các vùng hạn chế khai thác

nước dưới đất và áp dụng các biện

pháp hạn chế khai thác tại các khu vực

nước dưới đất có nguy cơ bị ô nhiễm,

xâm nhập mặn, hạ thấp mực nước quá

mức, sụt lún đất… Nghị định quy định

cụ thể chiều sâu mực nước khai thác

cho từng vùng (Ví dụ: vùng nội thành

thành phố Hà Nội không quá 35 m;

Thành phố Hồ Chí Minh không quá 40

m; Tây Nguyên không quá 50 m; Đồng

bằng sông Cửu Long không quá 30 m

(riêng Cần Thơ không quá 35 m).

Cục cũng đã tham mưu trình Bộ

ban hành Thông tư 72/2017/TT-BTNMT

Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng

khoan không sử dụng nhằm phòng

ngừa ô nhiễm nguồn nước; Thông tư số

47/2017/TT-BTNMT giám sát khai thác

tài nguyên nước.

Đồng thời, Bộ đang triển khai lập

các Quy hoạch tài nguyên nước nhằm

quản lý chặt chẽ khai thác sử dụng, bảo

vệ tài nguyên nước và phát triển nguồn

nước dự kiến năm 2024 hoàn thành 10

Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông (theo

Nghị Quyết 06/NQ-CP ngày

21/1/2021).

Phóng viên: Chính phủ đã ban

hành Nghị quyết 120/NQ-CP về

phát triển bền vững Đồng bằng

sông Cửu Long thích ứng với

biến đổi khí hậu nhằm mở ra

những cách tiếp cận, giải quyết

vấn đề mới cho Đồng bằng sông

Cửu Long. Theo ông, thời gian

tới, Đồng bằng sông Cửu Long

cần có những giải pháp, chiến

lược như thế nào để đảm bảo đủ

lượng nước cho sinh hoạt và

phát triển kinh tế - xã hội”?

Phó Cục trưởng Nguyễn Minh

Khuyến:

Nghị quyết 120 với cách tiếp cận

thay đổi tư duy là phát triển thuận

thiên, phù hợp, thích ứng với sự thay

đổi quy luật đối với nguồn nước Đồng

bằng sông Cửu Long. Về phía Bộ Tài

nguyên và Môi trường đã có các giải

pháp cụ thể để chủ động ứng phó với

sự thay đổi về nguồn nước ở Đồng

bằng sông Cửu Long, bao gồm các giải

pháp trước mắt và lâu dài.

Về các giải pháp trước mắt đó là

theo dõi sát diễn biến thời tiết; tăng

cường nhận định, dự báo sớm về tình

hình khí tượng thủy văn, dòng chảy,

triều, xâm nhập mặn, cung cấp thông

tin kịp thời để các địa phương chủ

động chỉ đạo thực hiện các biện pháp

phòng, chống. Theo dõi chặt chẽ tình

hình xả nước của các hồ chứa thủy

điện trên dòng chính sông Mê Công từ

phía Trung Quốc và các hồ chứa trên

các dòng nhánh để có giải pháp xử lý

kịp thời bổ sung nguồn nước đẩy mặn

nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình

trạng thiếu nước ngọt; tìm kiếm, khai

thác nguồn nước dưới đất để kịp thời

cấp nước sinh hoạt cho nhân dân các

vùng bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm

trọng...Tuyên truyền rộng rãi, hướng

dẫn người dân thực hiện các biện pháp

sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, nhất

là trong tưới tiêu, chống lãng phí nguồn

nước.

Về các giải pháp dài hạn, cần

tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo,

nhất là dự báo hạn tháng, mùa. Xây

dựng hệ thống giám sát, dự báo cảnh

báo sớm diễn biến tài nguyên nước

vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bao

gồm cả phần thượng nguồn, toàn lưu

vực và sụt lún, sạt lở bờ sông bờ biển.

Chủ động rà soát, điều chỉnh bổ sung

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -

xã hội, các quy hoạch ngành, lĩnh vực,

đặc biệt là quy hoạch thủy lợi, nông

nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên cơ sở

khả năng thực tế của nguồn nước.

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất

các phương án tăng cường khả năng

trữ lũ, giữ nước ngọt với quy mô phù

hợp với Đồng bằng sông Cửu Long

nhằm tăng cường trữ nước, điều tiết

nguồn nước.

Tập trung điều tra, tìm kiếm

nguồn nước dưới để phục vụ cấp nước

sinh hoạt ở các vùng thường xuyên bị

xâm nhập mặn; xây dựng các công

trình khai thác nước ngầm để kết hợp

dự phòng sẵn sàng ứng phó với xâm

nhập mặn khi cần thiết.

Cùng với đó, tăng cường chia sẻ

thông tin, dữ liệu toàn vùng; xây dựng

cơ sở dữ liệu tích hợp dùng chung cho

cả vùng về khí tượng, thủy văn, tài

nguyên nước, đất đai và cơ chế chia sẻ

thông tin, dữ liệu giữa trung ương và

địa phương, các ngành.

Đàm phán, thuyết phục, đấu

tranh để các quốc gia có các hồ chứa

thủy điện lớn, kể cả ở dòng chính và

dòng nhánh, cùng hợp tác trong việc

vận hành phát điện, xả nước xuống hạ

du, bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu

trên sông ở mức phù hợp.

Xin cảm ơn ông!
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Tăng cường năng lực thực hiện Thỏa thuận 
Paris về biến đổi khí hậu

ự án VN-SIPA đặt mục

tiêu tăng cường khung

pháp lý và năng lực quốc

gia để hỗ trợ triển khai thực

hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí

hậu, trọng tâm là thực hiện Đóng góp

do quốc gia tự quyết định (NDC).

Năm 2020, do ảnh hưởng chung

của đại dịch COVID-19 toàn cầu, nhiều

hoạt động của Dự án đã không thể triển

khai hoặc triển khai chậm. Tuy vậy, Dự

án cũng đạt được những thành tựu

đáng khích lệ, đóng góp quan trọng vào

việc Việt Nam hoàn thành NDC cập

nhật và nộp cho Ban Thư ký Công ước

khung của Liên Hợp Quốc về BĐKH

(UNFCCC) vào tháng 9/2020. Kết quả

này đã được cộng đồng quốc tế ghi

nhận, đánh giá cao vì Việt Nam là một

trong 20 quốc gia đầu tiên nộp bản

NDC cập nhật.

Dự án cũng hỗ trợ xây dựng

Chương ứng phó với biến đổi khí hậu

trong Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

năm 2020, làm cơ sở để tiếp tục xây

dựng các hành lang pháp lý về ứng phó

với BĐKH cho Việt Nam. Đồng thời, hỗ

trợ xây dựng các văn bản quản lý

BĐKH, các kế hoạch ngành về ứng phó

với BĐKH như: Thông tư quy định quản

lý nhiên liệu và phát thải khí nhà kính

trong ngành hàng không; Kế hoạch

hành động Ứng phó với biến đổi khí hậu

của Bộ NN&PTNNT, Cập nhật Kế hoạch

thực hiện NDC cho ngành xây dựng,

xây dựng đề xuất Hành động giảm nhẹ

phù hợp điều kiện quốc gia (NAMA)

trong lĩnh vực xây dựng và đã được

trình Ban Thư ký NAMA Facility.

Bên cạnh đó, dự án đã giúp xác

định giải pháp thích ứng dựa vào hệ

sinh thái tại các tỉnh Quảng Bình và Hà

Tĩnh.

Ông Weert Börner, Phó Đại sứ

Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam

ghi nhận các kết quả này và đánh giá

cao hiệu quả hợp tác của các Bộ,

ngành, địa phương phía Việt Nam, đặc

biệt là Bộ TN&MT với vai trò điều phối.

Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và

An toàn Hạt nhân Liên bang Đức (BMU)

đã tham gia rất tích cực để đáp ứng

các nhu cầu mới và đồng hành chặt chẽ

với việc thực hiện dự án.

Dự án đã cung cấp cho Việt Nam

nền tảng vững chắc cho một chính

sách khí hậu trung và dài hạn đầy tham

vọng, hướng tới giảm thiểu phát thải khí

nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu

kèm

kèm theo các lợi ích về xã hội và môi

trường. Về mặt lập kế hoạch thực hiện,

điều cốt yếu là các hoạt động NDC ở

tất cả các cấp phải được phản ánh

trong ngân sách cấp tỉnh và quốc gia.

Đây sẽ là một trọng tâm trong các hoạt

động của dự án SIPA vào năm 2021.

Chia sẻ về hoạt động tại Quảng

Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND

tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm cho

biết, Dự án VN-SIPA đã hỗ trợ tỉnh xây

dựng một số mô hình thích ứng BĐKH

về trồng rừng, nuôi trồng thủy sản và

chăn nuôi đại gia súc. Thông qua đó,

giúp chuyển đổi nhận thức của cộng

đồng và nâng cao năng lực cho các tổ

chức đánh giá tác động môi trường

trong ứng phó BĐKH. Thời gian tới, dự

án sẽ hỗ trợ tỉnh tích hợp kế hoạch,

chương trình thích ứng BĐKH giai đoạn

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Ngày 14/4, tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Dự án Hỗ trợ Việt 
Nam thực hiện Thỏa thuận Paris (VN-SIPA). Thứ trưởng Lê Công Thành - Trưởng Ban 
Chỉ đạo dự án và ông Weert Börner, Phó Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam 
đã chủ trì cuộc họp

Bản tin tài nguyên nước[16]
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Nguồn: DWRM (dịch)

ừ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6

năm 2021, Hiệp hội Tài

nguyên nước Quốc tế (IWRA)

sẽ tổ chức hội nghị trực

tuyến với chủ đề Nước, lương thực và

sức khỏe cộng đồng trong một thế giới

đang biến đổi.

Nước là một yếu tố quan trọng

đối với nông nghiệp và chế biến thực

phẩm, cũng như đối với các vấn đề

dinh

phẩm, cũng như đối với các vấn đề

dinh dưỡng và sức khỏe con người.

Hiện tại, cả thế giới đang tập

trung vào vấn đề sức khỏe cộng đồng

với đại dịch COVID-19, đại dịch này

không những ảnh hưởng đến sức khỏe

cộng đồng thế giới mà còn làm gián

đoạn việc canh tác, sản xuất và vận

chuyển. Mặc dù vậy những mối liên hệ

giữa nước với các yếu tố trên thường

chỉ được xem xét một cách riêng biệt

từ khía cạnh khoa học đến các chính

sách thực thi. Do vậy, việc xem xét mối

liên hệ giữa nước, thực phẩm và sức

khỏe cộng đồng một cách tổng thể

hiện đang trở nên quan trọng hơn bao

giờ hết, đặc biệt là trong một thế giới

đang biến đổi trước các tác nhân có

thể gây ra những biến đổi lớn như đại

dịch, biến đổi khí hậu, gia tăng dân số

và đô thị hóa.

IWRA kêu gọi sự hưởng ứng

tham gia và đóng góp của cộng đồng

thế giới tới Hội nghị trực tuyến này

nhằm mục đích tạo điều kiện và truyền

cảm hứng cho các cuộc đối thoại, chia

sẻ kiến thức và các giải pháp dựa trên

khoa học để quản lý bền vững tài

nguyên nước về Nước - Lương thực -

Sức khỏe ở tất cả các quy mô và các

cộng đồng cả về khía cạnh khoa học

và chính sách nhằm cùng đưa ra những

chính sách, chương trình hành động

thực tế, kịp thời.❖

Hội nghị trực tuyến về Nước, lương thực và 
sức khỏe cộng đồng trong một thế giới đang 
biến đổi sẽ được tổ chức vào tháng 6/2021

2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050

vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã

hội của tỉnh, chú trọng các giải pháp

thích ứng dựa vào hệ sinh thái như xây

dựng khu dự trữ nước, mô hình thoát

nước bền vững cho thành phố, tạo

mảng xanh cho tòa nhà, mô hình vườn

trên mái….

Tại cuộc họp, các đại biểu đã

cùng thảo luận, chia sẻ những khó

khăn, vướng mắc trong quá trình triển

khai thực hiện dự án trong năm 2020.

Đồng thời, đề xuất các biện pháp thúc

đẩy tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo

đạt được mục tiêu của dự án. Dự kiến

Kế hoạch năm 2021, Dự án tập trung

vào các hoạt động tăng cường khung

pháp lý thực hiện Thỏa thuận Paris về

BĐKH và lồng ghép NDC vào chiến lược

ngành của các Bộ; xây dựng hướng dẫn

kỹ thuật cấp ngành và các hành động

giảm nhẹ/NAMA…❖

Nguồn: DWRM (tổng hợp)

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - HỢP TÁC QUỐC TẾ

Bản tin tài nguyên nước [17]



Ngày Trái đất 2021: “Khôi phục Trái đất của 
chúng ta”

Ngày Trái Đất được Liên Hợp Quốc phát động tổ chức vào ngày 22/4 hàng năm 
nhằm khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn thế giới.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - HỢP TÁC QUỐC TẾ 

gày Trái đất đầu tiên

được tổ chức vào năm

1970, đến nay Tổ chức vì

Trái Đất (EARTHDAY.ORG) đã

và đang làm việc với hơn 75.000 đối

tác tại hơn 190 quốc gia để thúc đẩy

hành động tích cực bảo vệ hành tinh

Trái Đất.

Vào ngày Trái đất năm nay, điều

rất đặc biệt là sẽ diễn ra “Hội nghị

thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về biến

đổi khí hậu” vào ngày 22 và 23-4 và do

Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì. Đây

là một trong những hoạt động nổi bật

của các sự kiện kỷ niệm Ngày Trái đất

năm nay.

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu

được tổ chức theo hình thức trực tuyến

với sự tham gia của các nhà lãnh đạo

thuộc các quốc gia có nền kinh tế lớn

trên thế giới. Hội nghị thượng đỉnh này

cũng đánh dấu kỷ niệm 5 năm ngày ký

Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu (12-

12-2015).

Hưởng ứng Ngày Trái Đất năm

2021, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4,

Tổ

Tổ chức vì Trái Đất kêu gọi thế giới hãy

cùng các nhà lãnh đạo thế giới có

những hành động để ngăn chặn những

thảm họa sắp tới của biến đổi khí hậu

và tàn phá môi trường; cùng nhau khôi

phục Trái đất.

“Khôi Phục Trái đất của chúng

ta” cũng đồng thời là chủ đề của Ngày

Trái Đất 2021 trong bối cảnh thế giới

đang đối mặt với đại dịch Covid 19 và

hướng tới khôi phục lại cuộc sống bình

thường, khôi phục kinh tế và khôi phục

Trái Đất.

Tổ chức nhiều sự kiện hưởng

ứng Ngày Trái đất

Sẽ có hàng trăm sự kiện được tổ

chức trên toàn thế giới trong sự kiện

lớn nhất hành tinh này. Riêng Tổ chức

vì Trái đất sẽ tổ chức “Ba ngày biến đổi

khí hậu”, một hội nghị kéo dài ba ngày

với nhiều hội thảo và thuyết trình.

Vào ngày thứ Năm, ngày 20

tháng 4, Hội nghị thượng đỉnh về khí

hậu dành cho thanh niên toàn cầu do

Tổ chức Earth Uprising chủ trì với sự

cộng tác của các chương trình My

Future My Voice, neMillionOfUs và

hàng trăm nhà hoạt động vì khí hậu

khác trên toàn thế giới. Hội nghị

thượng đỉnh thanh niên toàn cầu này sẽ

bao gồm các hội thảo, bài phát biểu,

thảo luận và thông điệp truyền đi với sự

tham gia của những nhà hoạt động vì

khí hậu nổi tiếng như Greta Thunberg,

Alexandria Villaseñor và Licypriya

Kangujam.

Vào tối ngày 20 tháng 4, tổ chức

Hip Hop Caucus và các đối tác tổ chức

hội nghị thượng đỉnh trực tuyến “We

Shall Breathe”. Sự kiện kỹ thuật số này

sẽ xem xét đến vấn đề công lý và công

bằng cho vấn đề khí hậu và môi trường,

mối liên kết của cuộc khủng hoảng khí

hậu với các vấn đề ô nhiễm, nghèo đói,

sự phân biệt chủng tộc và đại dịch.

Vào ngày 21 tháng 4, diễn ra Hội

nghị thượng đỉnh trực tuyến đa ngôn

ngữ kéo dài theo nhiều múi giờ khác

nhau và có sự tham gia của các nhà

hoạt động nổi tiếng từ các châu lục, tập

trung vào vai trò quan trọng của các

nhà giáo dục trong việc chống biến đổi

khí hậu và lý do tại sao chúng ta cần

giáo dục biến đổi khí hậu ngay bây giờ.

Hội nghị do tổ chức Giáo dục Quốc tế

(Education International) chủ trì với chủ

đề Giáo Dục vì Trái Đất.

Song song với hội nghị thượng

đỉnh về khí hậu toàn cầu nêu trên,

EARTHDAY.ORG sẽ tổ chức các hội

thảo, các nhóm thảo luận đặc biệt

nhằm tập trung vào chủ đề "Khôi phục

Trái đất của chúng ta", trong đó sẽ đề

cập đến các quy trình tự nhiên, công

nghệ xanh và tư duy đổi mới có thể

khôi phục hệ sinh thái của thế giới. Các

chủ đề được lựa chọn, bao gồm: Hiểu

Bản tin tài nguyên nước[18]
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biết về khí hậu và môi trường; Công

nghệ phục hồi khí hậu; Nỗ lực trồng lại

rừng; Nông nghiệp tái sinh; Công bằng

và công lý cho môi trường; Khoa học,

Giáo dục công dân về Trái Đất và Môi

Trường; Làm sạch thế giới và hơn thế

nữa.

Để kỷ niệm Ngày Trái đất 2021,

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA)

sẽ tổ chức một sự kiện Ngày Trái đất

trực tuyến từ ngày 21 đến 24-4, tập

trung vào cách sống bền vững hơn trên

hành tinh quê hương của chúng ta và

khám phá mối liên hệ giữa Bầu khí

quyển, vòng tuần hoàn nước, rừng,

cánh đồng, thành phố, chỏm băng và

khí hậu của Trái đất.❖
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ệ thống lương thực cũng là

một phần của chương trình

Thập kỉ hành động tăng tốc

hướng tới đạt được các mục

tiêu Phát triển bền vững SDGs 2030.

Trong năm 2021, Hội nghị cấp cao về

hệ thống lương thực thế giới sẽ được

tổ chức tại New York vào tháng 9 năm

2021 với sự chủ trì của Đại hội đồng

Liên hợp quốc. Theo đó, một cuộc hội

nghị cấp cao khác là tiền đề để chuẩn

bị cho sự kiện lớn này sẽ diễn ra tại Ý

vào tháng 7 năm 2021.

Các cuộc Đối thoại của Hội nghị

Thượng đỉnh về Hệ thống Thực phẩm

sẽ tạo cơ hội lớn cho mọi người ở khắp

mọi nơi trên thế giới đều có thể có vị trí

và tiếng nói của mình tại Hội nghị

Thượng đỉnh của Liên hợp quốc quan

trọng này. Các cuộc đối thoại sẽ rất đa

dạng với sự đóng góp của các bên liên

quan, bao gồm cả những tiếng nói hiếm

khi được lắng nghe từ những đối tượng

thiểu số và yếu thế, đồng thời, Hội nghị

cũng tạo cơ hội cho tất cả mọi người

tham gia tranh luận, cộng tác và hành

động để hướng tới một tương lai tốt

đẹp hơn.

Nước – Yếu tố thay đổi Hệ thống

Lương thực là chủ đề chính của Hội

nghị đối thoại cấp cao toàn cầu sẽ

được triệu tập và chủ trì bởi Dr Agnes

Kalibata, đặc phái viên của Tổng Thư ký

Liên hợp quốc và Ngài Gilbert F.

Houngbo, Chủ tịch Liên hợp quốc về

nước và Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông

nghiệp Quốc tế. Hội nghị đối thoại cấp

cao

cao này đã được tổ chức trực tuyến

vào ngày 27 tháng 4 năm 2021. Đây là

một trong những sự kiện lớn quy mô

toàn cầu nằm trong chuỗi các sự kiện

hướng tới Hội nghị thượng đỉnh về hệ

thống lương thực tại Đại hội đồng Liên

hợp quốc vào tháng 9 năm 2021.

Các cuộc đối thoại sẽ phát triển

các mối liên hệ cơ bản giữa các hệ

thống lương thực và hệ thống nước,

cũng như mối quan hệ của nước với

các lĩnh vực cơ bản khác trong các Mục

tiêu Phát triển Bền vững SDGs, chẳng

hạn như các mục tiêu về năng lượng,

khí hậu và môi trường.

Tại cuộc đối thoại trực tuyến này,

những người tham gia sẽ được mời

cùng thảo luận và đối thoại về những

cách thức mà nước đóng vai trò thiết

yếu đối với hệ thống lương thực thực

phẩm

phẩm hướng tới các mục tiêu về đảm

bảo quyền tiếp cận với nguồn lương

thực an toàn, đảm bảo dinh dưỡng;

chuyển đổi sang mô hình sử dụng bền

vững; thúc đẩy sản xuất lương thực có

lợi ích tích cực cho thiên nhiên; thúc

đẩy đạt công bằng về sinh kế cho tất

cả mọi người; xây dựng khả năng phục

hồi khi những tổn thương, áp lực, xung

đột xảy ra;…

Sự kiện này được tổ chức dựa

trên các bài học kinh nghiệm về hệ

thống nước và thực phẩm. Các cuộc

đối thoại quốc gia và khu vực với mục

tiêu hướng tới giải quyết những thách

thức lớn về nước đang đe dọa hệ thống

lương thực trong từng quốc gia lãnh

thổ và toàn thế giới.❖
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Bộ TN&MT tổ chức chương trình trồng cây 
bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy tại 
Nhà máy Thủy điện Sơn La

Nguồn: DWRM

gày 4/4, tại Sơn La, Thứ

trưởng Lê Công Thành, Phó

Tổng Giám đốc Tập đoàn

điện lực Việt Nam (EVN)

Phạm Hồng Phương cùng các đơn vị

trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc Bộ

Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và

Công ty Thủy điện Sơn La đã tham gia

trồng cây xanh tại Nhà máy Thủy điện

Sơn La. Đồng thời, gắn biển lưu niệm

“Hàng cây Bộ Tài nguyên và Môi

trường”.

Phát biểu tại Chương trình, Cục

trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước

Châu Trần Vĩnh cho biết, Chương trình

trồng cây bảo vệ và phát triển nguồn

sinh thủy là hoạt động thiết thực, góp

phần hưởng ứng Chương trình trồng

một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính

phủ giai đoạn 2021-2025. “Đây cũng là

hoạt động thực hiện nội dung bảo vệ tài

nguyên nước được quy định tại Điều 29

Luật tài nguyên nước 2012 về bảo vệ và

phát triển nguồn sinh thủy. Trong đó, có

nêu: Nhà nước có kế hoạch bảo vệ, phát

triển rừng phòng hộ đầu nguồn và các

loại rừng khác, thực hiện chương trình

phủ xanh đất trống, đồi, núi trọc, mở

rộng thảm thực vật nhằm chống xói

mòn đất, tăng cường khả năng giữ nước

của đất, bảo vệ và phát triển nguồn sinh

thủy,… Bên cạnh đó, Luật cũng quy định

các tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành

hồ chứa phải đóng góp kinh phí cho

hoạt động bảo vệ rừng thuộc phạm vi

lưu vực của hồ chứa và tham gia các

hoạt động bảo vệ, phát triển rừng đầu

nguồn.”

Trước đó, Thứ trưởng Lê Công

Thành cùng Đoàn công tác đã đến thăm

Nhà máy Thủy điện Sơn La. Tại buổi làm

việc, Thứ trưởng Lê Công Thành đã ghi

nhận sự đóng góp của Công ty Thủy

điện Sơn La trong công tác đảm bảo an

ninh năng lượng trong thời gian qua.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng thông tin tới

Công ty về các chủ trương, chính sách

mới của Đảng, Nhà nước, Bộ TN&MT về

lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy

văn.

Tại buổi làm việc, Ông Phạm

Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc EVN

đã gửi lời cám ơn sự quan tâm, phối hợp

của Bộ TN&MT thời gian qua. “Vai trò

của các nhà máy thủy điện trong đảm

bảo an ninh năng lượng, vận hành an

toàn hệ thống đang trở nên ngày càng

quan trọng. Do đó, EVN mong muốn tiếp

tục nhận được sự chỉ đạo, đồng hành

của Bộ TN&MT trong công tác phát triển

nguồn năng lượng trên cả nước, cùng

doanh nghiệp sớm triển khai theo

hướng hoàn thiện hệ thống mạng lưới

quan trắc khí tượng thủy văn hướng tới

vận hành hồ chứa đảm bảo thời gian

thực, nâng cao hiệu quả vận hành trên

các lưu vực của các nhà máy thủy điện

và mở rộng thêm trên toàn quốc” - Ông

Phạm Hồng Phương đề nghị.❖

Thứ trưởng Lê Công Thành cùng các đại biểu tham dự 
trồng cây tại Nhà máy Thủy điện Sơn La

Thứ trưởng Lê Công Thành gắn biển lưu niệm “Hàng cây 
Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

Đoàn công tác của Bộ TN&MT thăm và làm việc tại Nhà máy thủy điện Sơn La


