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N
gày 01/7, Cục trưởng Cục
Quản lý tài nguyên nước đã
ký ban hành các quyết định
quy đinh chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
03 Chi cục Quản lý tài nguyên nước khu
vực Bắc Trung Bộ, khu vực miền Trung
và Tây nguyên và khu vực miền Nam.
Đây là các tổ chức trực thuộc Cục Quản
lý tài nguyên nước, có chức năng tham
mưu giúp Cục trưởng  theo dõi, tổng
hợp thông tin về quản lý tài nguyên
nước, quản lý lưu vực sông trên địa
bàn các tỉnh thuộc các khu vực nêu
trên. Các chi Cục có tư cách pháp nhân,
có con dấu và tài khoản theo quy định
của pháp luật.

Chi cục Quản lý tài nguyên nước
khu vực Bắc Trung Bộ có chức năng
tham mưu giúp Cục trưởng theo dõi,
tổng hợp thông tin về quản lý tài
nguyên nước, quản lý lưu vực sông
trên địa bàn các tỉnh khu vực Bắc Trung
Bộ, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa
Thiên Huế. Chi cục Quản lý tài nguyên
nước khu vực Bắc Trung Bộ có  trụ sở
tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chi cục Quản lý tài nguyên nước
khu vực miền Nam có chức năng tham
mưu giúp Cục trưởng  theo dõi, tổng
hợp thông tin về quản lý tài nguyên
nước, quản lý lưu vực sông trên địa
bàn các tỉnh khu vực miền Nam, gồm
các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình
Phước, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu,
TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh,
Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang,

Vĩnh Long, TP. Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc
Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang và
Đồng Tháp.  Chi cục Quản lý tài nguyên
nước khu vực miền Nam có  trụ sở tại
Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục Quản lý tài nguyên nước
khu vực miền Trung và Tây Nguyên có
chức năng tham mưu giúp Cục trưởng
theo dõi, tổng hợp thông tin về quản lý
tài nguyên nước, quản lý lưu vực sông
trên địa bàn các tỉnh khu vực miền
Trung và Tây Nguyên, gồm: Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên,
Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk,
Đắk Nông, Lâm Đồng và thành phố Đà
Nẵng. Trụ sở Chi Cục đặt tại thành phố
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Quyết định, các Chi cục Quản
lý tài nguyên nước có nhiệm vụ: Trình
Cục trưởng kế hoạch dài hạn, năm (05)
năm và hàng năm về hoạt động của
Chi cục; tổ chức thực hiện sau khi được
phê duyệt; Tham gia xây dựng các văn
bản quy phạm pháp luật, chiến lược,
quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy
chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật,
chương trình, đề án, dự án về tài
nguyên nước theo phân công của Cục
trưởng; Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng
giúp việc các tổ chức lưu vực sông trên
địa bàn được phân công; Theo dõi,
tổng hợp, báo cáo việc chấp hành các
quy đi<nh của pháp luật về tài nguyên
nước và tình hình quản lý tài nguyên
nước của các địa phương trên địa bàn
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành
của Cục trưởng; Theo dõi, kiểm tra,
kiểm soát việc thực hiện các quy định

về hành nghề khoan nước dưới đất,
thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên
nước, xả nước thải vào nguồn nước của
các tổ chức, cá nhân do Bộ Tài nguyên
và Môi trường cấp phép, việc thực hiện
các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước,
phòng, chống tác hại do nước gây ra
và việc thực hiện quy trình vận hành
liên hồ chứa trên các lưu vực sông trên
địa bàn theo phân công của Cục
trưởng; Chủ trì hoặc phối hơ<p thư<c hiê<n
kiểm tra trên thực địa các điều kiện về
cấp phép của các tổ chức, cá nhân đề
nghị cấp giấy phép về tài nguyên nước
thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên
và Môi trường trên địa bàn theo phân
công của Cục trưởng.

Đồng thời, các Chi Cục có nhiệm vụ
tham gia thực hiện công tác thanh tra,
kiểm tra, tuyên truyền, phô? biến, giáo
du<c pháp luâ<t về quản lý tài nguyên
nước trên địa bàn theo phân công; Chủ
trì hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị,
hội thảo, cuộc họp, làm việc của Cục;
Tổ chức thực hiện các dịch vụ công về
tài nguyên nước theo quy định; Thực
hiện các dự án, đề án, đề tài nghiên
cứu khoa học, công nghệ, dự án hợp
tác quốc tế về tài nguyên nước;….

Về tổ cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Chi
cục Quản lý tài nguyên nước các khu
vực gồm có Chi cục trưởng và Phó Chi
cục trưởng. Ngoài ra, bộ máy giúp việc
cho Chi Cục trưởng bao gồm: Phòng
Hành chính - Tổng hợp; Phòng Lưu vực
sông và Phòng Giám sát tài nguyên
nước.�

Thành lập 03 Chi cục Quản lý
tài nguyên nước khu vực Bắc
Trung Bộ, khu vực miền Trung và
Tây nguyên và khu vực miền Nam
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T
heo đó, ưu đãi dựa trên nguyên
tắc tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân thực hiện nhiều hoạt
động sử dụng nước tiết kiệm,

hiệu quả thuộc trường hợp được hưởng
ưu đãi tương ứng với các hoạt động đó
theo quy định; Một hoạt động sử dụng
nước tiết kiệm, hiệu quả nếu được hưởng
các hình thức, mức ưu đãi khác nhau
theo quy định của pháp luật thì tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân được lựa chọn hình
thức, mức ưu đãi có lợi nhất; Không ưu
đãi đối với hoạt động đầu tư thiết bị,
công nghệ tiết kiệm lạc hậu.

Các hành vi khai báo không trung
thực, giả mạo hồ sơ, gian lận để được
hưởng ưu đãi, sử dụng ưu đãi không
đúng mục đích; Lợi dụng chức vụ,
quyền hạn trong việc thực hiện chính
sách ưu đãi hoạt động sử dụng nước tiết
kiệm, hiệu quả; Gây khó khăn, cản trở
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc
được hưởng ưu đãi đều bị nghiêm cấm.

CÁC HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG
NƯỚC TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ
ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI

Theo Nghị định, các hoạt động sử
dụng nước tiết kiệm, hiệu quả được
hưởng ưu đãi bao gồm: Hoạt động tái
sử dụng nước, sử dụng tuần hoàn; Thu
gom nước mưa để sử dụng cho sinh
hoạt; Khử muối từ nước lợ, nước mặn
thành nước ngọt để sử dụng cho mục
đích sinh hoạt; Sản xuất, nhập khẩu
sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng
nước tiết kiệm; Áp dụng công nghệ, kỹ
thuật, biện pháp tưới tiết kiệm nước
trong sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, hoạt động tái sử dụng

nước, sử dụng nước tuần hoàn như:
Đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo nâng
cấp hạng mục công trình để thu gom,
xử lý nước thải có quy mô 40 m3/ngày
đêm trở lên, đạt quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về chất lượng nước phù hợp
với mục đích tái sử dụng và sử dụng
lượng nước đó cho hoạt động của mình
đạt từ 80 % trở lên; Đầu tư xây dựng
mới hoặc nâng cấp, đầu tư chiều sâu
hạng mục công trình để sử dụng nước
tuần hoàn cho các hoạt động của mình
với với quy mô 500 m3/ngày đêm trở
nên nhưng không bao gồm hoạt động
sử dụng nước tuần hoàn để làm mát và
các hình thức tuần hoàn khác theo quy
trình, công nghiên sản xuất; Quản lý
khai thác công trình thủy lợi đầu tư cải
tạo nâng cấp sửa chữa các hạng mục
của hệ thống thủy lợi để sử dụng nước
hồi quy trong phạm vi hệ thống thủy
lợi từ 15% trở lên lượng nước cấp vào
hệ thống… sẽ được ưu đãi. Các hoạt
động này sẽ được ưu đãi theo quy định
của pháp luật về tín dụng đầu tư Nhà
nước; được miễn, giảm thuế thu nhập
doanh nghiệp theo quy định của pháp
luật thuế.

Đối với hoạt động đầu tư sản xuất,
nhập khẩu sản phẩm, thiết bị, công
nghệ sử dụng nước tiết kiệm sẽ được
vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp
luật về tín dụng đầu tư của Nhà nước;
được miễn, giãm thuế thu nhập doanh
nghiệp đối với phần thu nhập có được
từ hoạt động đầu tư sản xuất sản
phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng
nước tiết kiệm theo quy định của pháp
luật về thuế.

Hoạt động nhập khẩu sản phẩm

thiết bị công nghệ tiên tiến tiết kiệm

nước mà trong nước chưa sản xuất

được đáp ứng tiêu chí tiết kiệm nước

do cơ quan thẩm quyền ban hành cũng

được miễn, giảm thuế nhập khẩu theo

quy định của pháp luật về thuế.

Nghị định cũng quy định rõ trách

nhiệm của các Bộ Tài nguyên và Môi

trường, Khoa học và Công nghệ, Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài

chính và trách nhiệm của Ủy ban nhân

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương trong việc tổ chức thực

hiện Nghị định này. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành

kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015, các

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang

Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương và

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Nghị định.�

Chính phủ ban hành Nghị định
về ưu đãi đối với hoạt động sử
dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

Ngày 8/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 54/2015/NĐ-CP quy
định ưu đãi về vay vốn, miễn, giảm thuế đối với hoạt động sử dụng nước tiết
kiệm, hiệu quả. Nghị định áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trên
lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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T
rong tháng 5/2015, Chính phủ
đã ban hành Nghị định số
43/2015/NĐ-CP Quy định lập,
quản lý hàng lang bảo vệ

nguồn nước. Nghị định này quy định
việc lập, quản lý hành lang bảo vệ
nguồn nước được quy định tại Điều 31
của Luật tài nguyên nước số
17/2012/QH13. 

Nghị định nêu rõ, hành lang nguồn
nước được lập để thực hiện các chức
năng về bảo vệ sự ổn định của bờ và
phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn
nước; phòng, chống các hoạt động có
nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn
nước; bảo vệ, bảo tồn và phát triển hệ
sinh thái thủy sinh, các loài động, thực
vật tư nhiên ven nguồn nước;…

Nghị định cũng quy định, quản lý
hành lang nguồn nước phải đảm bảo
hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của tổ
chức, cá nhân có liên quan. Ranh giới
hành lang bảo vệ nguồn nước được thể
hiện trên bản đồ quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất. Quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất và các quy hoạch chuyên
ngành khác phải đảm bảo việc duy trì,
phát triển các chức năng của hành lang
bảo vệ nguồn nước đã được phê duyệt.

HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN
NƯỚC ĐỐI VỚI HỒ THỦY ĐIỆN,
THỦY LỢI

Theo quy định, đối với hồ chứa
thủy điện, thủy lợi có dung tích lớn hơn
1 tỷ mét khối hoặc có dung tích  từ 10
triệu mét khối đến 1 tỷ mét khối nhưng
nằm ở địa bàn dân cư tập trung, địa
bàn có công trình quốc phòng, an ninh
thì phạm vi hành lang bảo vệ nguồn
nước là vùng tính từ đường biên có cao
trình bằng mực nước cao nhất ứng với
lũ thiết kế đến đường biên có cao trình
bằng cao trình giải phóng mặt bằng
lòng hồ.

Đối với các loại hồ chứa thủy điện,
thủy lợi khác, phạm vi hành lang bảo

vệ nguồn nước là vùng tính từ đường
biên có cao trình bằng cao trình đỉnh
đập đến đường biên có cao trình bằng
cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ.

HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN
NƯỚC ĐỐI VỚI SÔNG, SUỐI,
KÊNH, RẠCH

Đối với hành lang bảo vệ sông,
suối, kênh, rạch có chức năng bảo vệ
sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn
chiếm đất ven nguồn nước, phạm vi
của hành lang bảo vệ nguồn nước quy
định như sau: Một là, không nhỏ hơn
10m tính từ mép bờ đối với đoạn sông,
suối, kênh rạch chảy qua các đô thị,
khu dân cư tập trung hoặc được quy
hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư tập
trung; Hai là, không nhỏ hơn 5m tính
từ mép bờ đối với đoạn sông, suối,
kênh rạch không chảy qua các đô thị,
khu dân cư tập trung. Trường hợp đoạn
sông, suối, kênh, rạch bị sạt lở hoặc có
nguy cơ sạt, lở thì UBND cấp tỉnh căn
cứ vào diễn biến lòng dẫn, tình trạng
sạt, lở để quyết định phạm vi hành lang
bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn tính
mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế
các nguyên nhân gây sạt, lở bờ, bảo vệ
sự ổn định của bờ. 

Đối với hành lang bảo vệ sông,
suối, kênh rạch có chức năng phòng,
chống các hoạt động có nguy cơ gây ô
nhiễm, suy thoái nguồn nước, phạm vi
hành lang bảo vệ nguồn nước được
quy định như sau: Một là, không nhỏ
hơn 20m tính từ mép bờ đối với đoạn
sông, suối, kênh, rạch chảy qua các đô
thị, khu dân cư tập trung hoặc được
quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư
tập trung; Hai là,  không nhỏ hơn 15m
tính từ mép bờ đối với đoạn sông, suối,
kênh rạch không chảy qua các đô thị,
khu dân cư tập trung;…

Nghị định cũng quy định, trường hợp
hành lang bảo vệ nguồn nước có từ 2
chức năng trở lên thì phạm vi tối thiểu

của hành lang được xác định theo chức
năng có phạm vi tối thiểu rộng nhất.

HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN
NƯỚC ĐỐI VỚI HỒ TỰ NHIÊN, HỒ
NHÂN TẠO Ở ĐÔ THỊ, KHU DÂN
CƯ TẬP TRUNG VÀ CÁC NGUỒN
NƯỚC KHÁC

Đối với hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở
các đô thị, khu dân cư tập trung; hồ,
ao lớn có chức năng điều hòa ở các khu
vực khác, phạm vi hành lang bảo vệ
nguồn nước không nhỏ hơn 10m tính
từ mép bờ.

Đối với đầm, phá tự nhiên và các
nguồn nước liên quan đến hoạt động
tôn giáo, tín ngưỡng, có giá trị cao về
đa dạng sinh học, bảo tồn văn hóa và
bảo vệ, phát triển hệ sinh thái tự nhiên,
phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước
không nhỏ hơn 30m tính từ mép bờ.

Trường hợp nguồn nước nằm trong
khu vực bảo tồn thiên nhiên hoặc nằm
trong phạm vi bảo vệ di tích lịch sử,
văn hóa thì thực hiện theo quy định
của pháp luật về bảo tồn thiên nhiên
và bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa.

LẬP, CÔNG BỐ DANH MỤC
NGUỒN NƯỚC PHẢI LẬP HÀNH
LANG BẢO VỆ

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ
trì phối hợp với UBND cấp huyện lập
danh mục các nguồn nước phải lập
hành lang bảo vệ trên địa bàn, lấy ý
kiến của các cơ quan liên quan và trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong thời gian không quá 15 ngày
làm việc, kể từ ngày phê duyệt, Sở Tài
nguyên và Môi trường có trách nhiệm
tổ chức công bố danh mục nguồn nước
phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước
trên các phương tiên thông tin đại
chúng, thông báo tới UBND cấp huyện
và niêm yết công khai tại trụ sở UBND
cấp xã nơi có nguồn nước phải lập
hành lang bảo vệ;...�

Chính phủ ban hành Nghị định
về lập, quản lý hành lang bảo
vệ nguồn nước

V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 
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V
ăn phòng Chính phủ vừa ban
hành Thông báo kết luận của
Phó Thủ tướng Hoàng Trung
Hải về giải pháp khắc phục sạt

lở bờ biển, khôi phục rừng phòng hộ
ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long.

Biến đổi khí hậu và mặt trái của các
hoạt động phát triển kinh tế – xã hội
(khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở
thượng nguồn, các hoạt động phát
triển kinh tế trên sông, ven biển,…) đã
gây ra nhiều tác động tiêu cực như mất
cân bằng bùn cát, gia tăng sạt lở bờ
sông, bờ biển, suy giảm nghiêm trọng
rừng ngập mặn ven biển, xâm nhập
mặn ngày càng sâu vào đất liền, phần
lớn các cửa sông ở khu vực duyên hải
miền trung bị bồi lấp theo mùa, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến hoạt động
của bà con ngư dân. Theo thống kê,
hiện có 265 điểm sạt lở bờ sông với
tổng chiều dài trên 450 km tại các tỉnh
đồng bằng sông Cửu Long; vùng ven
biển đồng bằng sông Cửu Long bị mất
khoảng 500 ha rừng ngập mặn/năm.

Để khắc phục sạt lở hầu hết các

địa phương chủ yếu áp dụng giải pháp
xây dựng kè cứng chống sạt lở bờ
sông, bờ biển; đây là giải pháp có suất
đầu tư cao, chưa thực sự bền vững,
hiệu quả tại một số khu vực, không phù
hợp với xu thế chung được nhiều nước
hiện nay hướng tới là áp dụng các biện
pháp “thân thiện với môi trường” và
“trả lại không gian cho sông”. Việc
nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp
phù hợp để hạn chế sạt lở bờ sông, bờ
biển, suy thoái rừng ngập mặn là cần
thiết và cấp bách.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa
học và Công nghệ sớm tổ chức nghiệm
thu các đề tài nghiên cứu, dự án thí
điểm theo quy định, công bố kết quả
nghiên cứu, hướng dẫn và định hướng
cho các địa phương ứng dụng kết quả
nghiên cứu, giải pháp hiệu quả đã được
kiểm chứng, phù hợp với điều kiện cụ
thể từng khu vực nhằm bảo đảm tính
kinh tế và kỹ thuật, tránh lãng phí trong
đầu tư và ảnh hưởng tới môi trường
sinh thái lâu dài. Đồng thời, tiếp tục ưu
tiên bố trí nguồn vốn sự nghiệp khoa

học và công nghệ để triển khai các hoạt
động nghiên cứu, đánh giá tổng thể về
thực trạng xâm thực, sạt lở bờ biển trên
phạm vi cả nước; nghiên cứu, thử
nghiệm các giải pháp mềm, thân thiện
với môi trường để bảo vệ bờ sông, nhất
là đối với hệ thống kênh rạch ở đồng
bằng sông Cửu Long;…

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên
và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn theo chức năng nhiệm
vụ được giao phối hợp với các Bộ, cơ
quan liên quan nghiên cứu, rà soát, cập
nhật để hoàn thiện hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật liên quan đến
quản lý tài nguyên nước và phòng
chống thiên tai, từng bước xác lập,
quản lý hành lang ven sông, ven biển
để hạn chế rủi ro thiên tai, nhất là lũ,
bão, sạt lở, nước biển dâng; tiếp tục
đánh giá tác động của biến đổi khí hậu
đến xói lở vùng ven biển các tỉnh phía
Bắc và khu vực miền Trung; rà soát,
xác định các dự án thực sự cấp bách
cần ưu tiên đầu tư đưa vào chương
trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí
hậu giai đoạn tới.�

Ưu tiên vốn khắc phục sạt lở bờ biển

Đ
ó là chỉ đạo của Thứ trưởng
Nguyễn Thái Lai tại cuộc
họp ngày 17/6. Mục tiêu của
Đề án nhằm khoanh định

các khu vực sụt lún nền đất do khai
thác nước ngầm tại thành phố Hà Nội,
thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng
Sông Cửu Long; đánh giá tác động của
việc khai thác nước ngầm đến sụt lún
nền đất; từ đó, đề xuất các giải pháp
khắc phục giảm thiểu tác động của việc
khai thác, sử dụng nước ngầm đến sụt
lún nền đất tại các địa điểm trên.

Dự thảo Đề án gồm 5 nội dung
chính: Xác định hiện trạng, diễn biến
và khoanh vùng sụt lún nền đất; Điều
tra, đánh giá hiện trạng, diễn biến khai
thác nước ngầm; Điều tra, lập bản đồ
khoanh vùng khu vực nền đất yếu;
Phân tích, đánh giá xác định khu vực
sụt lún do khai thác nước ngầm và
đánh giá tác động của khai thác nước
ngầm đến sụt lún nền đất; Đề xuất các
giải pháp phòng ngừa, khắc phục, giảm
thiểu tác động của việc khai thác nước
ngầm đến sụt lún nền đất.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng
Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh, đề án này
có ý nghĩa rất quan trọng trong thực
hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên
nước đến năm 2020 và triển khai quy
hoạch tài nguyên nước quốc gia, đặc
biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và
cạnh tranh an ninh nguồn nước ngày
càng gay gắt. “Đề nghị Cục Quản lý tài
nguyên nước tiếp thu các ý kiến đóng
góp của các chuyên gia, của các đơn vị
trong Bộ và các Bộ ngành liên quan để
khẩn trương hoàn thiện Đề án để trình
Chính phủ” - Thứ trưởng chỉ đạo.�

Khẩn trương hoàn thiện Đề án “Nghiên cứu,
đánh giá khai thác, sử dụng nước ngầm và tác
động đến sụt lún nền đất khu vực Hà Nội, TP.Hồ
Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long”

V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 
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DỪNG THI CÔNG ĐỂ RÀ SOÁT
CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN
DỰ ÁN

Dự án cải tạo cảnh quan và phát
triển đô thị ven sông Đồng Nai nằm
giữa cầu Hóa An và cầu Ghềnh trên
sông Đồng Nai. Dự án do Công ty cổ
phần Đầu tư - Kiến trúc -Xây dựng Toàn
Thịnh Phát làm chủ đầu tư, được động
thổ, chuẩn bị mặt bằng thi công từ
tháng 9 năm 2014 và khởi công tháng
01 năm 2015. Dự án có quy mô 8,4 ha,
trong đó có 7,7 ha do lấn dòng chính
sông Đồng Nai, với tổng chiều dài 1,3
km, chiều rộng lớn nhất khoảng 100m.

Việc xây dựng kè bờ lấn ra sông
được thực hiện tại đoạn sông có mặt
cắt khoảng 800m, là mặt cắt lớn nhất
tính từ cầu Hóa An đến cầu Ghềnh.

Tại hiện trường, Dự án đã thực
hiện việc san lấp khoảng 600m, trong
đó khu vực trung tâm hình bán nguyệt
có chiều rộng lớn nhất là 100m, dài
500m, khối lượng san lấp đạt khoảng
70%. Cao trình mặt kè cao hơn lòng
sông khoảng từ 5m đến 8m. Dự án đã
xây dựng một phần cơ sở hạ tầng
(cống thoát nước, san nền,...).

Nằm trong phạm vi Dự án có trạm
bơm của Nhà máy nước cấp cho thành
phố Biên Hòa và Trạm thủy văn Biên
Hòa. Để phục vụ cho việc phát triển Dự
án, vị trí lấy nước của trạm bơm và
trạm thủy văn sẽ được di dời. Vị trí xây
dựng Dự án cách luồng giao thông thủy
khoảng 280m, nằm ngoài hành lang
bảo vệ luồng giao thông thủy.

Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Chủ
đầu tư Dự án đã có văn bản đề nghị
UBND tỉnh Đồng Nai cho phép dừng Dự
án để xin ý kiến các Bộ, ngành, các nhà
khoa học. UBND tỉnh Đồng Nai đã có

Văn bản số 2212a/UBND-CNN chấp
nhận cho Công ty Cổ phần Đầu tư -
Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát
tạm dừng thi công Dự án từ ngày 28
tháng 3 năm 2015, nhằm rà soát lại các
nội dung liên quan đến dự án.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư
- Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát
đã ngưng hoàn toàn các công việc thi
công trên công trường. Duy trì 04 chốt
bảo vệ trực 24/24h bảo đảm an ninh
công trường và duy trì đội công nhân
dọn dẹp vệ sinh công trường, tưới nước
mặt bằng để chống bụi.

Sau khi khảo sát thực tế tại khu vực
thực hiện Dự án, làm việc với UBND
tỉnh Đồng Nai, nghiên cứu hồ sơ Dự án
và trao đổi, thảo luận, Tổ công tác liên
ngành, gồm đại diện Bộ Tài nguyên và
Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Giao
thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đã thấy một số nội
dung của dự án chưa tuân thủ chặt chẽ
các quy định pháp luật hiện hành về
xây dựng, tài nguyên nước, khí tượng
thủy văn. 

Cụ thể,Trạm thủy văn Biên Hòa đặt

giữa khu vực san lấp lấn sông tạo mặt
bằng của Dự án. Dự án thực hiện sẽ
phải di dời trạm thuỷ văn và như vậy
sẽ ảnh hưởng cả chuỗi số liệu đã có
trong quá khứ. Theo Quyết định số
44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về việc Quy định về dự báo, cảnh
báo và truyền tin thiên tai ban hành
ngày 15 tháng 8 năm 2014, quy định
các trạm thủy văn phải dự báo lũ cùng
các cấp báo động tương ứng do Đài Khí
tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ chịu
trách nhiệm dự báo, trong đó có trạm
Biên Hòa. Do đó khi trạm di dời sẽ phải
tính toán lại các cấp báo động lũ.

Bên cạnh đó, Dự án chưa làm rõ sự
tuân thủ các quy định tại Điều 9, Điều
63 Luật tài nguyên nước năm 2012 (có
hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm
2013) về bảo đảm thoát lũ; sự lưu
thông dòng chảy; không gây sạt lở bờ
sông. Theo quy định tại Điều 72 của
Luật tài nguyên nước và Điều 42 của
Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật
tài nguyên nước, Dự án cải tạo cảnh
quan và phát triển đô thị ven sông
Đồng Nai thuộc hoạt động gia cố bờ

Kiến nghị tiếp tục dừng thực hiện
Dự án cải tạo cảnh quan và phát
triển đô thị ven sông Đồng Nai

Đó là một trong hai nội dung kiến nghị, đề xuất được Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu ra tại
công văn số 2159/BTNMT-TNN ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ
tướng Chính phủ về việc kiểm tra Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai.

HO�T Đ�NG QU�N LÝ
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sông, cải tạo cảnh quan, phát triển
vùng đất ven sông trên lưu vực sông
liên tỉnh phải lấy ý kiến Bộ Tài nguyên
và Môi trường. Trong quá trình triển
khai, Dự án chưa lấy ý kiến của Bộ Tài
nguyên và Môi trường.

Báo cáo đánh giá tác động môi
trường của Dự án và Báo cáo đánh giá
tác động dòng chảy đều chưa đánh giá
đầy đủ để có thể định lượng các tác
động của Dự án tới thoát lũ, lưu thông
dòng chảy, bồi lắng, sạt, lở lòng, bờ bãi
sông làm cơ sở thực hiện Dự án. Số liệu
địa hình, thủy văn phục vụ việc đánh
giá chưa đáp ứng được yêu cầu bài
toán đánh giá tác động dòng chảy do
Dự án gây ra trên sông Đồng Nai đoạn
từ cầu Hóa An đến cầu Ghềnh. Thời
gian mô phỏng diễn biến chỉ tính toán
trong  4 ngày (từ 16 -19/9/2008 là
chưa đủ, đặc biệt chưa đánh giá mô
phỏng với lưu lượng ổn định lòng dẫn
(lưu lượng tạo lòng). Mô hình thủy lực
mới chỉ được hiệu chỉnh trên cơ sở
chuỗi số liệu thực đo từ ngày 16 đến
ngày 19 tháng 9 năm 2008 chưa phản
ánh được các trường hợp đặc trưng
như lũ lớn, mực nước cao nên chưa đủ
thuyết phục. Kết quả hiệu chỉnh mới
chủ yếu  dựa vào mực nước và lưu
lượng. Chưa có hiệu chỉnh về biến
động lòng dẫn.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
KIẾN NGHỊ TIẾP TỤC DỪNG DỰ ÁN

Báo cáo nêu rõ, mặc dù trong Báo
cáo đánh giá tác động dòng chảy, Tư
vấn lập báo cáo và Tư vấn thẩm tra
đều kết luận: việc xây dựng các công
trình lấn sông ở khu vực từ Cầu Hóa An
đến Cầu Ghềnh theo các phương án lấn
sông 50m, 75m và 100m không làm
thay đổi đáng kể về chế độ thuỷ lực
của dòng chảy đoạn sông, không làm
ảnh hưởng xấu đến sự thay đổi dòng
chảy và tác động đến các đoạn bờ lân
cận, nhưng trong phần kiến nghị, Tư
vấn lập Báo cáo đánh giá tác động
dòng chảy cũng cho rằng kết quả tính
toán mới dừng ở mức sơ bộ, cần tiếp
tục nghiên cứu thêm. 

Bên cạnh đó, khi thẩm tra Báo cáo
đánh giá tác động dòng chảy, Viện
Thủy lợi và Môi trường thuộc Trường
Đại học Thủy lợi đã nhận xét: "Các kết

quả tính toán của  đơn vị tư vấn mới
dừng ở mức nghiên cứu sơ bộ, chưa
đưa ra cơ sở, luận cứ lựa chọn phương
án tính toán, phần thuyết minh tính
toán bằng mô hình cần làm rõ cụ thể
theo các bước thực hiện, từ việc xác
định lưới, xây dựng miền địa hình tính
toán, xác định các điều kiện ban đầu
và điều kiện biên, hiệu chỉnh xác định
bộ thông số mô hình và kiểm định mô
hình. Trên cơ sở đó mới có luận cứ
khoa học để đánh giá tính khả thi của
các phương án đưa ra. Vì vậy, đơn vị
thẩm định đề nghị cần tiếp tục nghiên
cứu để nâng cao độ chính xác và các
phương án tính toán kiểm tra thêm khi
đi vào xây dựng công trình".

Như vậy, việc dựa vào kết luận của
Báo cáo đánh giá tác động dòng chảy
để triển khai thực hiện Dự án là chưa
đủ cơ sở khoa học tin cậy.

Trong quá trình chuẩn bị đầu tư và
phê duyệt Dự án, Chủ đầu tư đã tổ
chức lập Báo cáo đánh giá tác động
môi trường của Dự án, được Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tổ
chức thẩm định, trình UBND tỉnh Đồng
Nai phê duyệt (tháng 5 năm 2014),
trên cơ sở đó UBND tỉnh Đồng Nai đã
chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án

(tháng 7 năm 2014). Mặc dù Báo cáo
đánh giá tác động môi trường của Dự
án cũng đã đánh giá, dự báo bổ sung
về những tác động chính đến chế độ
dòng chảy sông Đồng Nai của việc xây
dựng kè, nhưng còn sơ sài. Những vấn
đề về đặt bài toán, giải bài toán và số
liệu đầu vào như đã nêu trên vẫn chưa
được bổ sung, hoàn chỉnh, chưa đáp
ứng yêu cầu.

Báo cáo cũng nêu rõ, dư luận quan
tâm chủ yếu đến nội dung lấn sông để
phát triển đô thị. Việc lấn sông để phát
triển đô thị sẽ có những tác động đến
dòng chảy, mức độ tác động tùy thuộc
vào kết quả nghiên cứu tiếp theo. Để
đảm bảo tính khách quan và khoa học
của Dự án, làm cơ sở quyết định việc
tiếp tục thực hiện hay dừng Dự án, Bộ
Tài nguyên và Môi trường kiến nghị
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục dừng
thực hiện Dự án. Đồng thời, kiến nghị
Thủ tướngChính phủ giao Bộ Tài
nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp
với các Bộ, ngành liên quan thẩm định
lại Báo cáo đánh giá tác động môi
trường của Dự án, đặc biệt là vấn đề
thoát lũ, lưu thông dòng chảy, bồi lắng,
sạt, lở lòng, bờ bãi sông.�

KHẨN TRƯƠNG THẨM ĐỊNH LẠI
BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN LẤN
SÔNG ĐỒNG NAI

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu

cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường

khẩn trương rà soát, thẩm định lại

Báo cáo đánh giá tác động môi

trường của Dự án cải tạo cảnh quan

và phát triển đô thị ven sông Đồng

Nai, đặc biệt là các tác động của Dự

án tới dòng chảy sông Đồng Nai như

vấn đề thoát lũ, lưu thông dòng chảy,

xói, bồi, sạt lở lòng, bờ, bãi sông và

chất lượng nước sông Đồng Nai, làm

cơ sở xử lý hoặc đề xuất cấp thẩm

quyền xử lý Dự án trên theo đúng

các quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn kiểm tra, đánh giá bổ sung

về sự tuân thủ các quy định của pháp
luật về phòng, chống thiên tai của Dự
án cải tạo cảnh quan và phát triển đô
thị ven sông Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai căn cứ ý
kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường,
quyết định xử lý các vấn đề liên quan
đến Dự án theo đúng quy định của
pháp luật và chịu trách nhiệm toàn
diện về quyết định của mình; phối
hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và
Môi trường và các Bộ, ngành liên
quan, chịu trách nhiệm chỉ đạo các
cơ quan chức năng của tỉnh và Chủ
đầu tư Dự án cải tạo cảnh quan và
phát triển đô thị ven sông Đồng Nai
cung cấp, bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài
liệu liên quan đến Dự án để phục vụ
thẩm định lại Báo cáo đánh giá tác
động môi trường của Dự án.

HO�T Đ�NG QU�N LÝ
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S
áng ngày 24/6, tại Hà Nội, Bộ
Tài nguyên và Môi trường tổ
chức Lễ công bố Báo cáo môi
trường quốc gia 2014. 

Năm 2014, Báo cáo môi trường
quốc gia đã được phê duyệt chủ đề về
“Môi trường nông thôn” nhằm phân
tích các vấn đề liên quan đến môi
trường nông thôn của Việt Nam trong
giai đoạn 2010 - 2014.

Với khoảng 67% dân số cả nước,
nông thôn Việt Nam đang trên con
đường đổi mới và đóng vai trò quan
trọng trong quá trình phát triển kinh tế
- xã hội của đất nước. Chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông
thôn mới được triển khai đã đem lại
những thay đổi đáng kể về đời sống,
hạ tầng kỹ thuật cũng như cảnh quan
môi trường nhiều vùng nông thôn. Tuy
nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế -
xã hội mạnh mẽ là những nguy cơ
không nhỏ về ô nhiễm môi trường.

Thông qua những đánh giá về hiện
trạng môi trường và công tác quản lý,
Báo cáo nhận định một số vấn đề bức
xúc, nổi cộm về môi trường nông thôn
bao gồm: phát triển sản xuất chưa
quan tâm đúng mức đến công tác bảo
vệ môi trường; thu gom và xử lý chất
thải rắn sinh hoạt nông thôn còn hạn

chế; chưa kiểm soát được
chất thải bao bì, hóa chất
bảo vệ thực vật; khó
khăn trong kiểm soát ô
nhiễm môi trường làng
nghề; công tác quản lý
môi trường nông thôn
còn đan xen; thiếu đơn vị
đầu mối quản lý; tỷ lệ
dân cư nông thôn được
cấp nước sạch và điều
kiện vệ sinh môi trường
nông thôn còn thấp.

Báo cáo môi trường
quốc gia 2014 - Môi

trường nông thôn cũng đưa ra một số
kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ và
các địa phương nhằm nâng cao hiệu
quả công tác quản lý; phòng ngừa,
giảm thiểu ô nhiễm; từng bước cải
thiện, nâng cao chất lượng môi trường
và đảm bảo các mục tiêu xây dựng
nông thôn mới ở nước ta.�

Công bố Báo cáo môi trường quốc gia
2014 chuyên đề “Môi trường nông thôn”

Gần 700 câu hỏi được gửi đến giao lưu
trực tuyến lần thứ 16 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường

N
gày 4/6, Bộ Tài nguyên và
Môi trường cùng 63 Sở Tài
nguyên và Môi trường trên
cả nước tổ chức giao lưu

trực tuyến đợt 1 năm 2015 về đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính trong
lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Đây là lần thứ 16 Bộ Tài nguyên và
Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến
để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và
người dân tháo gỡ những vướng mắc
và khó khăn, hoàn thiện chính sách
pháp luật về tài nguyên và môi trường,
đáp ứng yêu cầu thực tiễn  trên cơ sở
ý kiến của các tổ chức, cá nhân. 

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên
và Môi trường, tính đến 17h00 ngày

4/6, hệ thống đã nhận được tổng số
679 câu hỏi từ người dân và các doanh
nghiệp gửi đến (trong đó 311 câu hỏi
gửi đến Bộ, 368 câu hỏi gửi đến các Sở
và 137 câu hỏi không hợp lệ). 

Trong tổng số các câu hỏi được gửi
đên, số lượng câu hỏi về lĩnh vực đất
đai chiếm 56%; lĩnh vực môi trường
11%; tài nguyên nước 4%, địa chất
khoáng sản 5%; còn lại là các lĩnh vực
khác. Phần lớn các câu hỏi gửi đến tập
trung vào các vấn đề đang “nóng” hiện
nay như vấn đề về cải cách thủ tục
hành chính về tài nguyên và môi
trường, thủ tục cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, đấu giá quyền khai
thác khoáng sản, đánh giá tác động

môi trường, bảo vệ tài nguyên
nước,....�

Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến phát biểu.

Khu vực trả lời giao lưu trực tuyến lĩnh vực
Tài nguyên nước.
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Công bố Kết luận thanh tra về tài nguyên
và môi trường tại các khu công nghiệp 

N
gày 17/6, Bộ Tài nguyên và
Môi trường đã công bố Kết
luận thanh tra về việc chấp
hành các quy định của pháp

luật về tài nguyên và môi trường đối với
các khu công nghiệp tại tỉnh An Giang và
Thành phố Cần Thơ.

Dựa trên kết quả thanh tra, Bộ Tài
nguyên và Môi trường kiến nghị UBND
tỉnh An Giang, UBND thành phố Cần

Thơ chỉ đạo ban Quản lý các Khu Chế
xuất và Công nghiệp Cần thơ phối hợp
với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát,
xử lý các doanh nghiệp trong KCN chưa
có giấy xác nhận hoàn thành các công
trình và biện pháp bảo vệ môi trường đã
đi vào hoạt động; tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các
quy đinh của pháp luật về bảo vệ môi
trường, quản lý đất đai và sử dụng nước

dưới đất, nước mặt của các doanh
nghiệp trong KCN; Xem xét tăng cường
biên chế, xây dựng lực lượng có chuyên
môn về môi trường và giao bổ sung
nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho Ban quản
lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp
nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài
nguyên nước trong KCN. Đối với các tổ
chức đã thanh tra cần khắc phục những
yếu kém còn tồn tại.�

T
hực hiện Quyết định số
1036/QĐ-BTNMT ngày 06
tháng 5 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi

trường về việc Thanh tra hoạt động
thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài
nguyên nước đối với các đơn vị đang
hoạt động kinh doanh sân Golf trên địa
bàn các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hải Dương,
Hòa Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh
Bình và thành phố Hà Nội, từ ngày
25/5/2015 đến 12/6/2015, Đoàn thanh
tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã
đi Thanh tra việc thực hiện các quy
định của pháp luật về tài nguyên nước
đối với 12 đơn vị có hoạt động thăm
dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài
nguyên nước của các tổ chức, cá nhân
đang kinh doanh sân golf trên địa bàn
7 tỉnh, thành phố nêu trên.

Quá trình thanh tra tại các đơn vị
cho thấy, hầu hết các sân golf đã được
cấp có thẩm quyền cấp giấy phép khai
thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép
khai thác sử dụng nước mặt và giấy
phép xả nước thải vào nguồn nước
theo quy định. Bên cạnh đó, nước thải
phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, dịch
vụ, tưới cỏ sân golf đều được các đơn
vị thu gom và xử lý đạt chuẩn trước khi

xả ra môi trường;
đồng thời, các công
ty cũng đã lập báo
cáo định kỳ và thực
hiện quan trắc chất
lượng nước thải
theo quy định.

Bên cạnh
những ưu điểm nêu
trên, Đoàn thanh
tra cũng chỉ ra
những tồn tại, hạn
chế cần phải khắc
phục như một số
đơn vị chưa thực
hiện đầy đủ việc
báo cáo định kỳ tình
hình khai thác sử dụng nước, xả nước
thải vào nguồn nước; chưa thực hiện
việc quan trắc, giám sát lưu lượng, chất
lượng nước mặt theo quy định của nội
dung giấy phép đã cấp. Ngoài ra, về cơ
bản, các sân golf mới chỉ tính toán và
được phép xả nước thải phát sinh từ
hoạt động sinh hoạt động sinh hoạt và
dịch vụ, chưa tính toán được lượng
nước thải phát sinh từ hoạt động tưới
cỏ  trong khi đó, lượng nước này cũng
phải được cấp giấy phép theo quy định
hiện hành của pháp luật tài nguyên

nước hiện hành.
Trên cơ sở thanh tra, Đoàn thanh

tra cũng đưa ra các kiến nghị đề nghị
các đơn vị hoạt động và kinh doanh
sân golf Khắc phục nghiêm túc và đầy
đủ các tồn tại nêu trên, đặc biệt là cần
lập hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước
thải đối với nước thải phát sinh từ hoạt
động tưới cỏ trên sân golf và gửi đến
cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp
phép xả nước thải vào nguồn nước
theo quy định của pháp luật tài nguyên
nước hiện hành.�

Phó Cục trưởng Cục QLTNN Lê Hữu Thuần công bố Quyết định
thanh tra các sân golf.

Thanh tra hoạt động thăm dò, khai thác,
sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước tại 7
tỉnh, thành phố Golf khu vực phía Bắc
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Họp góp ý Dự thảo Quy trình vận hành liên
hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

S
áng ngày 16/7, tại Hà Nội, Bộ
Tài nguyên và Môi trường đã
tổ chức cuộc họp góp ý dự
thảo Quy trình vận hành liên

hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu
Bồn. Tham dự cuộc họp có đại diện các
đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên
và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Ban Chỉ đạo trung ương về phòng
chống thiên tai, UBND thành phố Đà
Nẵng, các đơn vị quản lý vận hành hồ
chứa thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu
Bồn, và các chuyên gia trong lĩnh vực
tài nguyên nước. 

Góp ý tại cuộc họp, đa số các đại

biểu đều thống nhất với bố cục và
những nội dung chính của dự thảo
quy trình. Góp ý cụ thể tại cuộc họp,
đại diện Công ty thủy điện Sông Bung
4 kiến nghị Ban soạn thảo và Tổ biên
tập xem xét điều chỉnh giảm dung
tích phòng lũ của hồ Sông Bung 4,
đồng thời xem xét lại nhiệm vụ phòng
lũ cũng như đảm bảo mục tiêu cấp
nước cho mùa cạn của công trình
thủy điện này.

Tại cuộc họp, một số ý kiến cũng
để nghị bổ sung, chỉnh sửa dự thảo
Quy trình tập trung vào một số nhóm
nội dung như điều chỉnh thời gian mùa
lũ, mùa kiệt cho phù hợp với tình hình

thực tế; điều chỉnh mực nước trước lũ,
đón lũ của hồ Sông Bung 4; quy định
mực nước khống chế tại trạm thủy văn
Ái Nghĩa; vấn đề quy định mực nước
khống chế tại trạm thủy văn Ái Nghĩa;
vấn đề bổ sung hồ sông Bung 4A vào
dự thảo Quy trình;...

Kết luận tại cuộc họp, Cục trưởng
Cục Quản lý tài nguyễn nước Hoàng
Văn Bẩy đánh giá cao các ý kiến góp ý
của các đại điểu tại cuộc họp. “Tổ soạn
thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến
và hoàn thiện dự thảo, báo cáo Lãnh
đạo Bộ xem xét, trình Chỉnh phủ ban
hành trong thời gian sắp tới” – Cục
trưởng Hoàng Văn Bẩy cho biết.�

Năm 2016, tiếp tục hoàn thiện hệ thống
pháp luật về tài nguyên nước

N
gày 27/5, Cục Quản lý tài
nguyên nước đã có buổi họp
báo cáo xây dựng nhiệm vụ
mới năm 2016. Cùng dự có

đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch, Tài
chính, Pháp chế, Khoa học và Công
nghệ, Văn phòng Bộ

Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài
nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết,
thực hiện Chương trình công tác năm
2015 và Chương trình xây dựng và ban
hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Cục Quản lý tài nguyên nước được giao
thực hiện 01 Nghị định và 03 Thông tư.
Đến nay, các văn bản này đang được
Cục triển khai và hoàn chỉnh theo các
tiến độ đặt ra. 

Trong năm 2015, Cục Quản lý tài
nguyên nước chủ trì xây dựng và hoàn
thiện quy trình vận hành liên hồ chứa
mùa cạn trên 8 lưu vực sông (Vu Gia -
Thu Bồn, Hương, Trà Khúc, Kôn-Hà
Thanh, Cả, Mã, Hồng, Đồng Nai); xây
dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của
Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước,
đề án thành lập cơ quan quản lý chuyên
ngành về tài nguyên nước theo chỉ đạo

của Chính phủ, đề án nghiên cứu đánh
giá việc khai thác sử dụng nước ngầm
và tác động đến vấn đề sụt lún nền đất
khu vực TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh,
đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất
giái pháp khắc phục, giải quyết trước
mắt và lâu dài;… Ngoài ra, Cục cũng
đang đẩy mạnh triển khai thực hiện các
nhiệm vụ, dự án chuyên môn, nhiệm vụ
đầu tư phát triển, nhiệm vụ khoa học
và công nghệ theo đúng tiến độ và đảm
bảo các yêu cầu, chất lượng đặt ra.

Về các đề xuất nhiệm vụ mở mới
năm 2016, lĩnh vực tài nguyên nước
tiếp tục tập trung bám sát các yêu cầu
đặt ra trong Luật tài nguyên nước số
17/2012/QH13 và các văn bản hướng
dẫn liên quan.

Theo đó, năm 2016, Cục Quản lý tài
nguyên nước sẽ tập trung xây dựng,
hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật liên quan tới kiểm kê tài
nguyên nước; công tác điều tra hiện
trạng khai thác, sử dụng tài nguyên
nước, xả nước thải vào nguồn nước;
quan trắc, giám sát tài nguyên nước;
phòng chống ô nhiễm, suy thoái, cạn
kiệt nguồn nước; sử dụng nước tiết

kiệm hiệu quả,... Bên cạnh đó, Cục sẽ
đề xuất thực hiện các nhiệm vụ chuyên
môn mở mới liên quan đến lập danh
mục nguồn nước quốc gia liên tỉnh;
điều tra, xác định và công bố dòng chảy
tối thiểu trên một số lưu vực sông;...

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng
Nguyễn Thái Lai yêu cầu Cục Quản lý
tài nguyên nước cần đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các nhiệm vụ, dự án được
giao trong năm 2015. Đồng thời, Cục
cần rà soát lại tất cả các văn bản cần
ban hành trong năm 2016 và những
năm tiếp theo để đảm bảo thực thi tốt
pháp luật về tài nguyên nước trong
cuộc sống. Bên cạnh đó, Thứ trưởng
cũng chỉ đạo Cục cần tập trung ưu tiên
triển khai như lập danh mục nguồn
nước quốc gia liên tỉnh, công bố dòng
chảy tối thiểu trên một số lưu vực sông
có tiềm năng phát triển thủy điện lớn.
Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tới việc
tăng cường triển khai các nhiệm vụ
thanh tra, tuyên truyền phổ biến pháp
luật về tài nguyên nước nhằm thiết thực
nâng cao hiệu quả của công tác quản
lý nhà nước về tài nguyên nước.�
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M
ới đây, tại TP. Vũng Tàu,
Cục Quản lý Tài nguyên
nước đã tổ chức hội nghị
tập huấn, triển khai, phổ

biến Luật Tài nguyên nước và các văn
bản hướng dẫn thi hành. 250 đại biểu
là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương
trong tỉnh đã tham gia hội nghị.

Luật Tài nguyên nước được
thông qua tại kỳ họp thứ III - Quốc

hội khóa VIII ngày 21-6-2012 và có
hiệu lực từ ngày 1-1-2013. Theo đó
tại hội nghị, Cục Quản lý Tài nguyên
nước đã triển khai những nội dung
cơ bản của Luật; các Nghị định quy
định lập, quản lý hành lang bảo vệ
nguồn nước; Quy định về ưu đãi đối
với hoạt động sử dụng nước tiết
kiệm, hiệu quả và quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Ngoài ra, các thông tư quy định việc
đăng ký khai thác nước dưới đất,
mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh,
cấp lại giấy phép tài nguyên nước;
quy định điều kiện về năng lực của
tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra
cơ bản tài nguyên nước… cũng được
Cục Quản lý Tài nguyên nước triển
khai tại hội nghị�

Bổ nhiệm Chánh văn Phòng Cục, Trưởng
phòng Pháp chế và Trưởng phòng quản
lý khai thác nước dưới đất

S
áng ngày 01/7/2015, ta<i Hà
Nô<i, Cu<c Qua?n lý tài nguyên
nước đã tổ chức công bố và
trao Quyết định bổ nhiệm

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng
Pháp chế và Trưởng phòng Quản lý
khai thác nước dưới đất thuộc Cục
Quản lý tài nguyên nước.

Tới dự buổi công bố Quyết định có
Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên
nước Hoàng Văn Bẩy; các Phó Cục
trưởng: Châu Trần Vĩnh, Nguyễn Minh
Khuyến; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
Cục; các cán bộ được bổ nhiệm mới
cùng toàn thể các cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động đang công
tác tại Cục.

Thừa lệnh của Cục trưởng, ông
Đặng Minh Cường - Phó Chánh Văn
phòng Cục đã đọc quyết định của Cục
trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước về
việc bổ nhiệm lãnh đa<o các đơn vị: Văn
phòng Cục, Phòng Pháp chế và Phòng
quản lý khai thác nước dưới đất.

Tại buổi lễ, Cu<c trươ?ng Cu<c Qua?n lý
tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy đã
trao Quyết đi<nh bô? nhiê<m bà Vũ Hoài
Thu, Phó Trưởng phòng Bảo vệ tài

nguyên nước giữ chức vụ Chánh văn
phòng Cục; bổ nhiệm ông Nguyễn Văn
Nghĩa, Phó Trưởng phòng Quản lý khai
thác nước dưới đất giữ chức vụ Trưởng
phòng Quản lý khai thác nước dưới
đất; và bổ nhiệm ông Ngô Chí Hướng,
chuyên viên Phòng Pháp chế giữ chức
vụ Trưởng phòng Pháp chế.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng

Hoàng Văn Bẩy chúc mừng các cán bô<

mới đươ<c bô? nhiê<m và mong rằng, với

vai trò, nhiê<m vu< mới, các Lãnh đa<o

Phòng, Văn phòng Cục cần tiếp tu<c

phát huy các kết qua? đa<t đươ<c, hoàn

thành tốt các nhiê<m vu< đươ<c giao.�

BÀ RỊA - VŨNGTÀU:

Triển khai, phổ biến Luật Tài nguyên nước

Lãnh đạo Cục chụp ảnh cùng các cán bộ mới được bổ nhiệm
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Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý 
tài nguyên nước

V
ới tinh thần “Dân chủ, trách
nhiệm, trí tuệ và đoàn kết”,
Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý
tài nguyên nước lần thứ IV,

nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tổ chức
nhằm tập trung tổng kết, đánh giá
công tác nhiệm kỳ III (2010-2015);
thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị
và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ
của Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên
nước nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên
nước là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng
bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, được
thành lập theo Quyết định số 212/QĐ-
ĐU ngày 21 tháng 7 năm 2011. Hiện
nay, Đảng bộ Cục có 07 Chi bộ trực
thuộc gồm 62 đảng viên, (trong đó 53
đảng viên chính thức và 09 đảng viên
dự bị). Số lượng đảng viên chiếm 44%
so với tổng số công chức, viên chức và
người lao đô<ng của Cục (143 người).

Báo cáo tình hình và kết quả thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm
kỳ 2010 - 2015, Phó Bí thư Đảng ủy
Cục Quản lý tài nguyên nước Lê Hữu
Thuần cho biết, trong nhiệm kỳ qua,
Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước

đã phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên
trong toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ
trong sạch, vững mạnh; thể hiện được
vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ
máy và thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Cục, động viên toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức và lao động trong

Cục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách
nhiệm để góp phần hoàn thành tốt
nhiệm vụ chính trị của Cục.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính
trị, trong nhiệm kỳ qua, hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật quản lý tài nguyên
nước đã được tăng cường đáng kể, cơ
bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý tài
nguyên nước. Đảng bộ Cục Quản lý tài
nguyên nước đã làm tốt công tác lãnh

Sáng 03/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV,
nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thái Lai, Ủy viên Ban cán sự
Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh
Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện một số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Bộ
Tài nguyên và Môi trường, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cục trưởng Cục QLTNN Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại Đại hội.
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đạo, chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng
và trình cấp có thẩm quyền ban hành các
văn bản quy phạm pháp luật quan trong
trong công tác quản lý tài nguyên nước
như: Xây dựng và trình Chính phủ ban
hành Nghị định quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật tài nguyên nước số
201/2013/NĐ-CP; Nghị định Quy định
việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn
nước số 43/2015/NĐ-CP; Và 03 Thông tư
trong lĩnh vực tài nguyên nước. Bên cạnh
đó, để đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách
của công tác quản lý tài nguyên nước,
trong thời gian qua, Cục Quản lý tài
nguyên nước đã triển khai xây dựng
nhiều văn bản theo chỉ đạo của Lãnh đạo
Bộ và Thủ tướng Chính phủ như Xây
dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban
hành 11 Quy trình vận hành liên hồ chứa
trên các lưu vực sông; Hoàn thiện Hồ sơ
về việc gia nhập Công ước về Luật sử
dụng các nguồn nước liên quốc gia cho
mục đích phi giao thông thủy,…

Về cải cách hành chính, Đảng ủy
Cục đã chỉ đạo tốt công tác xây dựng
và thực hiện chương trình, kế hoạch cải
cách hành chính; cải cách lề lối làm
việc, hướng về địa phương, cơ sở. Cục
Quản lý tài nguyên nước đã thực hiện
rà soát các thủ tục hành chính, đề xuất
các phương án sửa đổi, bổ sung, đơn
giản hoá được 20 thủ tục hành chính
trong lĩnh vực tài nguyên nước; chi phí
tiết kiệm đối với 20 thủ tục hành chính
trong lĩnh vực tài nguyên nước là
32,3%. Cục đã tích cực triển khai xây
dựng hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO
9001:2008 áp dụng trong công tác
quản lý, điều hành của Cục. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục đã chỉ
đạo các đơn vị thuộc Cục làm tốt các
mặt công tác khác của như công tác
cấp phép tài nguyên nước; công tác
thanh tra, kiểm tra; công tác tuyên
truyền và phổ biến pháp luật về tài
nguyên nước. 

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng
bộ Cục Quản lý tài nguyên nước
thường xuyên quan tâm đến công tác
giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao
nhận thức, qua đó để cán bộ, đảng
viên và quần chúng hiểu rõ và nắm
vững các quan điểm, đường lối, chủ
trương chính sách của Đảng và pháp

luật Nhà nước tạo sự thống nhất giữa
nhận thức và hành động, đồng thời
nhằm khắc phục tình trạng suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống
trong cán bộ, đảng viên.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Cục đã
thực hiện kiện toàn tổ chức cơ sở đảng
và cấp ủy. Đảng ủy Cục đã chỉ đạo và
hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ
chức hai nhiệm kỳ Đại hội theo đúng
thời gian và quy định của Điều lệ Đảng. 

Hằng năm, Đảng ủy Cục chỉ đạo
các cấp ủy thực hiện tốt công tác sơ
kết, tổng kết; việc đánh giá chất lượng
đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hằng
năm được thực hiện nghiêm túc, bảo
đảm đúng quy định, chất lượng và thời
gian. Kết quả đánh giá trong cả nhiệm
kỳ, có 188/188 lượt đảng viên (đạt
100%) đạt Đảng viên hoàn thành tốt
nhiệm vụ; 61/188 lượt đảng viên
(33%) được bình bầu là đảng viên xuất
sắc; 5 năm liền Đảng bộ đạt chi bộ
trong sạch vững mạnh, và 4 năm liền
được Đảng uỷ Bộ tặng giấy khen, năm
2014 được Đảng ủy Khối tặng Cờ thi
đua đạt thành tích trong sạch, vững
mạnh tiêu biểu năm 2010 - 2014; 33
lượt đảng viên được Đảng uỷ Bộ tặng
giấy khen và 5 đảng viên được đề nghị
Đảng uỷ khối tặng bằng khen.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả,
ưu điểm, hạn chế, Dự thảo báo cáo của
đề ra phương hướng, nhiệm kỳ của
Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước
nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, trong
nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục Quản lý tài
nguyên nước quyết tâm phấn đấu lãnh
đạo Cục thực hiện xuất sắc các mục
tiêu và nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản

quy phạm pháp luật về tài nguyên
nước; Đẩy mạnh xây dựng quy hoạch
tài nguyên nước chung cả nước, quy
hoạch tài nguyên nước lưu vực sông
liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; xây
dựng quy hoạch tổng thể điều tra cơ
bản tài nguyên nước; xây dựng và
hoàn thiện hệ thống quan trắc giám sát
tài nguyên nước; Tuyên truyền, phổ
biến pháp luật, nâng cao nhận thức
cộng đồng về tài nguyên nước; Tăng
cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh
vực tài nguyên nước;…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy
viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận
và biểu dương các kết quả công tác mà
Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước
đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015.
Thứ trưởng cũng cho rằng, Đảng bộ
Cục đã phát huy được vai trò lãnh đạo
của Đảng, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực
phấn đấu, vượt qua khó khăn, lãnh
đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Cục thực
hiện tốt chức năng tham mưu, giúp
Lãnh đạo Bộ thực hiện quản lý nhà
nước về tài nguyên nước, lưu vực sông
trên phạm vi cả nước. 

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy
dân chủ, công tâm, khách quan và bám
sát các tiêu chuẩn; Đại hội đã sáng suốt
lựa chọn, bầu 15 đồng chí đảng viên
tiêu biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ
khóa IV và thông qua Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước
2015 - 2020. Đồng thời, Đại hội cũng đã
dân chủ, sáng suốt lựa chọn những
đồng chí có đủ tiêu chuẩn, xứng đáng
đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ để bầu
vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ
Bộ Tài nguyên và Môi trường.�

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục QLTNN nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt.
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Hội nghị điển hình tiên tiến
giai đoạn 2011-2015

P
hát biểu khai mạc, Phó Cục
trưởng Lê Hữu Thuần nhấn
mạnh, Hội nghị điển hình tiên
tiến giai đoạn 2011-2015 của

Cục QLTNN có nhiệm vụ tổng kết đánh
giá những kết quả đã đạt được, những
ưu khuyết điểm trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi
đua và thực hiện chính sách khen
thưởng, rút ra những bài học kinh
nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm
vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới,
đẩy mạnh phong trào thi đua và làm
tốt công tác khen thưởng trong thời
gian tới. Đồng thời, Hội nghị cũng là dịp
để biểu dương tôn vinh những tập thể,
cá nhân là những tấm gương điển hình
tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cá
nhân, tập thể trong Cục, nhằm khơi
dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết,
phát huy nội lực, vượt qua khó khăn,
thách thức thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ của lĩnh vực tài nguyên nước
nói riêng và của ngành tài nguyên và
môi trường nói chung.

Báo cáo tổng kết phong trào thi

đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015,
Phó Cục trưởng Châu Trần Vĩnh cho
biết, Cục Quản lý tài nguyên nước được
thành lập vào tháng 6 năm 2003 với
tổng số cán bộ, công chức, viên chức
và lao động hợp đồng của Cục là 23
người. Sau hơn 10 năm kể từ khi thành
lập, lực lượng cán bộ, công chức, viên
chức và lao động hợp đồng của Cục đã
tăng lên hơn 6 lần với tổng số cán bộ
công chức viên chức và lao động hợp
đồng tính đến thời điểm hiện tại là 143
người. Cơ cấu tổ chức của Cục có 09
phòng ban chuyên môn, 03 Trung tâm
sự nghiệp trực thuộc Cục và 03 Chi cục
Quản lý tài nguyên nước. 

Ngay từ những ngày đầu thành lập,
Cục đã tích cực triển khai thực hiện
Luật Thi đua - Khen thưởng, Chỉ thị của
Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy
mạnh phong trào thi đua yêu nước,
phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân
rộng điển hình tiên tiến; cũng như các
văn bản hướng dẫn về công tác thi đua
khen thưởng của Bộ nhằm khẳng định
vai trò, tầm quan trọng của phong trào

thi đua và công tác khen thưởng trong
thời kỳ mới.

Với sự tập trung nỗ lực của toàn thể
cán bộ công chức, viên chức và người
lao động trong Cục, trong những năm
qua, Cục đã tham mưu cho Bộ trình
Chính phủ ban hành 01 Luật tài nguyên
nước năm 2012; 01 Quyết định gia nhập
Công ước của Liên hiệp quốc về Luật sử
dụng các nguồn nước quốc tế cho mục
đích phi giao thông thủy; 03 Nghị định;
11 Quy trình vận hành liên hồ chứa; 04
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và
19 Thông tư của Bộ trưởng.

Công tác xây dựng văn bản quy
phạm pháp luật của Cục được thực
hiện đúng tiến độ, một số nhiệm vụ
vượt tiến độ từ 01 đến 03 tháng. Việc
ban hành các Thông tư về định mức
kinh tế - kỹ thuật cũng như các Quy
trình vận hành liên hồ chứa đã góp
phần tháo gỡ nhiều khó khăn vướng
mắc trong triển khai thực hiện các
nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý tài
nguyên nước.

Công tác thanh tra, kiểm tra về tài

Ngày 03/6, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị Điển hình
tiên tiến giai đoạn 2011-2015. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị
trực thuộc Bộ, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang
công tác tại Cục Quản lý tài nguyên nước.

Quang cảnh Hội nghị.
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nguyên nước được Cục tập trung chú
trọng. Song song với đó, các mặt công
tác khác như: công tác tuyên truyền,
phổ biến pháp luật, công tác khoa học
công nghệ, hợp tác quốc tế, công tác
kế hoạch - tài chính; thực hiện các
nhiệm vụ, dự án chuyên môn, thực
hiện cải cách hành chính,...cũng luôn
được quan tâm chú trọng, đạt được
nhiều kết quả quan trọng góp phần
quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm
vụ chính trị của Cục.

Công đoàn Cục đã có nhiều hoạt
động hiệu quả trong tạo dựng mối
đoàn kết trong cơ quan, chăm lo đời
sống và bảo đảm quyền lợi chính đáng
của cán bộ. Đoàn thanh niên CSHCM
của Cục tích cực tham gia các phong
trào văn nghệ thể thao do Bộ tổ chức,
phát động. 

Trong 05 năm qua, Cục đã có nhiều
tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều
tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, được Nhà nước, Bộ Tài
nguyên và Môi trường khen thưởng, cụ
thể: 01 Huân chương Lao động hạng
Ba cho tập thể; 03 Huân chương Lao
động hạng Ba cho cá nhân; 02 Cờ thi
đua của Chính phủ; 05 Cờ thi đua của
Bộ trưởng; 04 Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ; 06 danh hiệu “Chiến
sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi
trường”; 20 tập thể đạt danh hiệu “Tập
thể Lao động xuất sắc”; 49 Bằng khen
của Bộ trưởng cho cá nhân và tập thể.

Bên cạnh các thành tích đạt được
phong trào thi đua của Cục vẫn còn
một số hạn chế như các nội dung và
hình thức cũng như biện pháp tổ chức

phong trào thi đua để phù hợp với từng
thời gian và nhiệm vụ cụ thể; Phong
trào thi đua tuy có chuyển biến tích cực
nhưng chưa thật sự đồng đều, chưa lấy
công tác thi đua làm đòn bẩy để thực
hiện các nhiệm vụ phát triển của Cục;…

Về phương hướng tổ chức phong
trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-
2020, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ
tập trung vào các nội dung sau: Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền nâng cao
hơn nữa nhận thức của cán bộ công
chức, người lao động về vai trò của
phong trào thi đua và công tác khen
thưởng; Kiện toàn tổ chức bộ máy làm
công tác thi đua khen thưởng của Cục,
đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi
đua khen thưởng trong giai đoạn 2015-
2020; Đổi mới, nâng cao chất lượng,
hiệu quả các phong trào thi đua, đề ra
mục tiêu, tiêu chí thi đua thiết thực,
làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen
thưởng, bảo đảm khen thưởng chính
xác, kịp thời; Tăng cường khen thưởng
thành tích đột xuất nhằm động viên,
khuyến khích nâng cao năng suất lao
động, tạo động lực thúc đẩy các tập
thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao;...

Và giải pháp được đặt ra để thực
hiện các phương hướng trên bao gồm:
Tiếp tục tổ chức quán triệt, phát động
phong trào thi đua sâu rộng đến toàn
thể cán bộ công chức và người lao động
gắn với cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính; Tổ chức sơ kết, tổng kết
các phong trào thi đua. Trên cơ sở

những kinh nghiệm và bài học đã được

tổng kết, tiến hành phổ biến, giới thiệu

để học tập, nhân rộng các điển hình

tiên tiến. Đồng thời, nâng cao chất

lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua

– khen thưởng, củng cố tổ chức bộ máy

và cán bộ làm công tác thi đua, khen

thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới

và nâng cao hiệu quả hoạt động của

công tác thi đua, khen thưởng.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

đại diện Vụ Thi đua Khen thưởng và

Tuyên truyền đã công bố Quyết định

khen thưởng và tặng Cờ thi đua cho

các  tập thể, cá nhân có thành tích xuất

sắc trong công tác ngành tài nguyên và

môi trường. Cụ thể, tặng cờ thi đua của

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

cho Cục Quản lý tài nguyên nước và

Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước

vì đã có thành tích dẫn đầu phong trào

thi đua năm 2014; trao tặng Danh hiệu

Chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên môi

trường năm 2014 cho ông Lê Hữu

Thuần - Phó Cục trưởng Cục Quản lý

tài nguyên nước, ông Đoàn Văn Long -

Giám đốc Trung tâm Công nghệ tài

nguyên nước và ông Đỗ Văn Lanh -

Giám đốc Trung tâm Thông tin - Kinh

tế tài nguyên nước.

Bế mạc hội nghị, Phó Cục trưởng

Cục Quản lý tài nguyên nước Lê Hữu

Thuần- đã phát động phong trào thi

đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 tới

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức

và người lao động của Cục.�

Đại diện Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
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Theo Quyết định số 1879/QĐ-TTg
về việc phê duyệt danh mục các hồ
thủy lợi, thủy điện trên LVS phải xây
dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
có 61 hồ chứa trên 11 LVS (gồm các
sông: Hồng, Mã, Cả, Hương, Vu Gia –
Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn – Hà Thanh,
Ba, Sê San, SrêPôk và Đồng Nai) phải
xây dựng quy trình và vận hành theo
quy trình vận hành liên hồ chứa. 

Theo các chuyên gia tài nguyên
nước, việc xây dựng quy trình vận hành
liên hồ chứa là vấn đề mới và hết sức
phức tạp. Bên cạnh những vấn đề về
thông tin, số liệu phục vụ xây dựng quy
trình, khó khăn lớn nhất hiện nay là, để
đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống,
giảm lũ, điều tiết cấp nước cho hạ du
thì phải điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ
của các hồ chứa, thay đổi thứ tự ưu
tiên vận hành trong cả mùa lũ và mùa
cạn và đòi hỏi có sự đồng thuận, thống
nhất của các địa phương, các chủ hồ
(ví dụ như những yêu cầu về giảm lũ
cho hạ du, bảo đảm yêu cầu sử dụng
nước tối thiểu ở hạ du được đặt lên
trên việc bảo đảm nhiệm vụ phát điện).
Để thay đổi được nguyên tắc, thứ tự ưu
tiên này, cần thời gian và công sức và
phải giải quyết được hài hòa các lợi ích
của các bên liên quan nhằm tạo sự
đồng thuận cao, vì phần lớn các hồ
chứa đã được xây dựng từ trước, khi
tính toán đầu tư, phê duyệt xây dựng
công trình không xem xét, tính toán
đến việc các hồ phải có nhiệm vụ dành
dung tích phòng lũ, tham gia cắt, giảm
lũ cho hạ du. Bên cạnh đó, với những
đặc điểm về nguồn nước, vấn đề bảo
đảm nước cấp cho hạ du trong thời

gian các hồ không tham gia cắt, giảm
lũ cho hạ du và mâu thuẫn trong khai
thác, sử dụng nước trên một số LVS
cũng hết sức phức tạp, đặc biệt là các
LVS khu vực miền Trung và Tây
Nguyên nên việc xem xét, tính toán các
phương án mực nước trước lũ, mực
nước đón lũ, phương án vận hành và
các phương án mực nước là hết sức
khó khăn và tốn rất nhiều thời gian.

Đến nay, Bộ TN&MT đã trình Thủ
tướng Chính phủ ban hành 11 quy trình
vận hành liên hồ chứa trên các LVS và
đưa vào vận hành ngay trong mùa lũ
năm 2014, cụ thể: 06 quy trình vận
hành liên hồ chứa được ban hành mới
(gồm quy trình vận hành liên hồ chứa
trên LVS Mã, sông Cả, sông Hương,
sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh
và sông Đồng Nai); 05 quy trình vận
hành liên hồ chứa được điều chỉnh, bổ
sung các quy định vận hành trong mùa
lũ (gồm quy trình vận hành liên hồ
chứa trên LVS Hồng, sông Vu Gia - Thu

Bồn, sông Ba, sông Sê San và sông
Srêpôk). Riêng đối với các LVS Ba, sông
Sê San và sông Srêpôk, quy trình vận
hành liên hồ chứa bao gồm cả mùa lũ
và mùa cạn.

Việc ban hành kịp thời 11 Quy trình
vận hành liên hồ chứa trên 11 LVS
trong mùa lũ hằng năm có ý nghĩa hết
sức quan trọng, bảo đảm sử dụng tổng
hợp nguồn nước và phòng chống tác
hại do nước gây ra; quản lý, sử dụng
hiệu quả hơn nguồn nước của các hồ
chứa thủy lợi, thủy điện; gắn chế độ
vận hành của công trình với các yêu
cầu về phòng, chống lũ và điều tiết
nước dưới hạ du các hồ để đáp ứng các
yêu cầu phát triển kinh tế, bảo đảm an
sinh xã hội và BVMT của các địa
phương trên các LVS lớn, quan trọng
của nước ta. Đây là cơ sở pháp lý quan
trọng để cụ thể hóa yêu cầu quản lý,
sử dụng hiệu quả nguồn nước và
phòng chống tác hại do nước gây ra
trên 11 LVS. Đồng thời, đề cao trách

Phát huy hiệu quả quy trình
vận hành liên hồ chứa 

Đến nay, 61 hồ chứa trên 11 lưu vực sông đã được hoạt động theo quy trình
vận hành. Việc hoàn thành và công bố 11 quy trình vận hành liên hồ chứa cho
11 lưu vực sông năm 2014 đã chứng minh nỗ lực của Ngành TN&MT trong
quản lý TNN.
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nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên
quan, nhất là các giám đốc đơn vị quản
lý, vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy
điện và trách nhiệm của các địa
phương, trước hết là của Trưởng ban
Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh trong
việc phối hợp vận hành, điều tiết các
hồ với công tác phòng, chống lũ dưới
hạ du của 11 LVS.

CUNG CẤP THÔNG TIN ĐIỀU TIẾT,
VẬN HÀNH CÁC HỒ CHỨA TRONG
MÙA LŨ

Đối với chế độ phối hợp vận hành
trong mùa lũ: Với nguyên tắc ưu tiên
hàng đầu là giảm lũ cho hạ du trong
mùa lũ, quy trình vận hành liên hồ
chứa trên các LVS trong mùa lũ hàng
năm đã quy định cụ thể chế độ vận
hành, cơ chế phối hợp giữa các hồ với
nhau và với các địa phương và trách
nhiệm của địa phương, các bộ, ngành
trong việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra,
giám sát việc thực hiện quy trình của
chủ hồ, cơ quan có liên quan. Đây là cơ
sở pháp lý quan trọng để cụ thể hóa
yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả
nguồn nước trên LVS. Đồng thời, đề
cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có
liên quan, nhất là giám đốc đơn vị quản
lý, vận hành hồ và trách nhiệm của địa
phương, trước hết là của Trưởng ban
Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh trong
việc phối hợp vận hành, điều tiết hồ với
công tác phòng, chống lũ ở hạ du trên
LVS.

Về nguyên tắc vận hành: Bảo đảm
không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất
thường, “lũ chồng lũ” đe dọa trực tiếp
đến tính mạng và tài sản của nhân dân
khu vực ven sông ở dưới hạ du hồ chứa
là yêu cầu xuyên suốt trong việc vận
hành các hồ.

Về thẩm quyền quyết định vận
hành hồ: Trưởng Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN các tỉnh quyết định việc
vận hành giảm lũ cho hạ du. Do khả
năng dự báo, năng lực vận hành của
nhiều chủ hồ chưa đáp ứng yêu cầu,
một số trường hợp gây lúng túng cho
công tác phòng, chống lũ, lụt cho hạ du
của địa phương, dễ tạo tâm lý, dư luận
các hồ vận hành gây lũ cho hạ du. Bên
cạnh đó, trong thời gian qua đã bộc lộ
một số trường hợp thiếu đồng bộ,

thống nhất giữa việc quyết định vận
hành hồ của chủ hồ với việc chỉ đạo
phòng, chống lụt, bão của địa phương.
Việc giao trách nhiệm nêu trên nhằm
bảo đảm sự chủ động, đồng thời, đề
cao trách nhiệm của địa phương, bảo
đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất
giữa công tác chỉ đạo vận hành hồ với
công tác phòng, chống lũ, lụt của địa
phương và phù hợp với pháp luật về
phòng, chống thiên tai.

Về chế độ vận hành giảm lũ cho hạ
du: Các hồ dành dung tích cố định để
đón lũ trong suốt mùa lũ. Quy trình quy
định mực nước cao nhất trước lũ của
hồ trong mùa lũ để dành một phần
dung tích nhằm chủ động cắt, giảm lũ
cho hạ du. Quy định này nhằm hạn chế
rủi ro khi vận hành xả nước đón lũ căn
cứ vào dự báo lưu lượng đến hồ của
chủ hồ như quy định trước đây. Các giá
trị mực nước được quy định trong Quy
trình bảo đảm nằm trong vùng phát
điện với công suất bảo đảm trong toàn
bộ thời kỳ mùa lũ, đồng thời bảo đảm
có thể tích được tới giá trị mực nước tối
thiểu ở thời gian đầu mùa cạn. Khi dự
báo có khả năng xuất hiện mưa, lũ thì
vận hành hạ thêm mực nước hồ để đón
lũ nhằm tạo thêm dung tích cắt, giảm
lũ cho hạ du khi có lũ về. Các hồ thực
hiện chế độ vận hành giảm lũ khi ở
dưới hạ du đã xuất hiện lũ tương đối
lớn, mực nước tại các Trạm thủy văn
đạt ngưỡng theo quy định. Quy định
này nhằm tránh tâm lý, dư luận hiểu
nhầm là các hồ gây lũ, lụt cho hạ du,
đặc biệt là khi hạ du đã có lũ tương đối
lớn, đồng thời giảm thiểu tình trạng

ngập lụt, hạn chế thiệt hại, bảo vệ tính
mạng và tài sản của nhân dân. Đối với
những trận lũ nhỏ dưới ngưỡng quy
định, các hồ không tham gia cắt, giảm
lũ. Sau khi đã vận hành giảm lũ cho hạ
du, nếu lũ ở hạ du đã giảm dưới mức
quy định cụ thể trong từng quy trình,
thì vận hành đưa mực nước hồ về mực
nước trước lũ để sẵn sàng đón trận lũ
tiếp theo (nếu có). Nếu xuất hiện tình
huống bất thường ở dưới hạ du, thì chủ
tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc vận
hành hồ.

Bảo đảm tích nước để điều tiết cho
mùa cạn: Trong tất cả các Quy trình
vận hành liên hồ đã được ban hành
đều có riêng 1 điều quy định cụ thể
việc tích nước vào cuối mùa lũ và xử lý
các tình huống xuất hiện lũ trong thời
kỳ này. Đây là một điểm rất quan
trọng, cụ thể sau khi các hồ tham gia
cắt, giảm lũ cho hạ du, chủ hồ sẽ được
chủ động tích nước trong thời kỳ cuối
mùa lũ nhằm nâng cao khả năng tích
đầy hồ để cấp nước trong mùa cạn. 

Quy định về chế độ trách nhiệm:
Quy trình đã quy định cụ thể chế độ
trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo
trung ương về phòng, chống thiên tai,
Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các
cấp, chủ tịch UBND cấp tỉnh, bộ trưởng
các bộ: Công Thương, NN&PTNT,
TN&MT và các bộ, ngành có liên quan;
quy định trách nhiệm về bảo đảm an
toàn công trình đối với người ra lệnh,
người thực hiện lệnh và trách nhiệm,
thẩm quyền xử lý các tình huống cụ thể
trong việc bảo đảm an toàn công trình.�
Nguồn: Cục Quản lý tài nguyên nước
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vùng biển Việt Nam có hơn 3.000
đảo lớn, nhỏ với tổng diện tích phần nổi
khoảng 1.700km2, trong đó có 3 đảo có
diện tích lớn hơn 100 km2 là Phú Quốc,
Cái Bầu và Cát Bà, 24 đảo có diện tích
trên 10 km2, 82 đảo có diện tích lớn hơn
1 km2. Khoảng 1.400 đảo chưa có tên.
Các đơn vị hành chính có 12 huyện đảo
và 53 xã đảo thuộc 26 tỉnh và thành
phố với khoảng 17 vạn dân sinh sống. 

Để phát triển kinh tế và phục vụ an
ninh quốc phòng, nước nhạt là vấn đề
rất quan trọng vì nước ngọt không thể
đưa ra từ đất liền và cũng không thể
xử lý nước biển mặn thành nước nhạt
với số lượng lớn phục vụ cung cấp
nước vì giá thành cao. Để cung cấp
nước cho các đảo, các giải pháp như
xây dựng hồ chứa, điều tra đánh giá
các nguồn nước dưới đất (NDĐ) và lưu
trữ nước mưa...đã và đang thực hiện
trên nhiều đảo của nước ta.

GIẢI PHÁP CUNG CẤP NƯỚC
VÙNG HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ 

Vùng huyện đảo CôTô có trên 50
hòn đảo quây quần thành quần đảo Cô
Tô với tổng diện tích 47,3 km2, trong
đó 2 đảo có diện tích lớn nhất là Cô Tô
lớn và Thanh Lân. Hiện nay, huyện đảo
gồm thị trấn Cô Tô và 2 xã Thanh Lân,
Đồng Tiến với dân số trên 5.000 người.
Đang trên đà phát triển, huyện đảo sẽ
có nhu cầu về nước rất lớn: đến 2020
khoảng 3.000 m3/ng, trong đó phục vụ
người dân trên đảo khoảng 400 m3/ng,
phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế

và du lịch khoảng 2.600 m3/ng. Năm
1999, Ngành Địa chất đã triển khai dự
án điều tra địa chất thủy văn và tìm
kiếm nguồn nước trên đảo. Trên cơ sở
đó, năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ninh
cho thực hiện đề án: “Điều tra, đánh
giá chi tiết tài nguyên nước (TNN) phục
vụ xây dựng công trình cấp nước cho
quần đảo Cô Tô”. Liên đoàn Quy hoạch
và Điều tra TNN miền Bắc thực hiện đã
thu được kết quả tốt: Xây dựng được
một số công trình cấp nước bằng
nguồn NDĐ với công suất nhỏ. 

Tiềm năng nước dưới đất
Vùng huyện đảo Cô Tô có 1 tầng

chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích
Đệ tứ (q) và 1 tầng chứa nước khe nứt
trong các đá cố kết Ordovic Silur (o- s).
Tầng chứa nước q phân bố ở tất cả các
đảo, diện tích khoảng 15 km2. Thành
phần đất đá chứa nước là các thành
tạo bở rời gồm cát, cát pha, sét pha…
nhiều nguồn gốc khác nhau, chiều dày
khoảng 5 m. Tầng này rất nghèo nước,
không có khả năng cung cấp nước tập
trung, tuy nhiên các hộ gia đình có thể
đào giếng để khai thác phục vụ ăn
uống sinh hoạt.

Tầng chứa nước o- s phân bố ở
diện tích còn lại ở tất cả các đảo. Thành
phần đất đá chứa nước gồm cát kết đa
khoáng, bột kết, sét kết, cấu tạo phân
dải, dày khoảng 90-135 m. Chiều dày
đới nứt nẻ chứa nước 50-60 m. Kết quả
nghiên cứu cho thấy, mực nước tĩnh
nằm trong khoảng 0-0,7 m cách mặt
đất; lưu lượng bơm nước thí nghiệm ở
các lỗ khoan đạt 0,8-2,5 l/s ứng với độ

hạ thấp mực nước trên dưới 10 m. Hệ
số dẫn của đất đá chứa nước dao động
trong khoảng 12-42 m2/ng. Tầng chứa
nước vào loại giầu nước trung bình, có
ý nghĩa cung cấp nước tập trung với
quy mô nhỏ.

Nước trong tầng có độ tổng khoáng
hoá rất nhỏ, thuộc loại siêu nhạt, đáp
ứng các tiêu  chuẩn nước ăn uống sinh
hoạt theo các tiêu chuẩn hiện hành.
Nước có loại hình hóa học clorua -calci
natri hoặc clorua bircarbonat- natri calci.

Trữ lượng khai thác NDĐ được
đánh giá trên cơ sở bơm nước thí
nghiệm ở 9 lỗ khoan trên đảo Cô Tô lớn
và 3 lỗ khoan ở đảo Thanh Lân. Trữ
lượng cấp C1 được đánh giá theo kết
quả bơm nước ổn định ở các lỗ khoan
đạt từ 50 đến 200 m3/ng, tổng số đạt
1.412 m3/ng. Trữ lượng cấp C2 được
tính toán ngoại suy khi bơm với độ hạ
thấp cho phép tối đa trừ đi trữ lượng
đã xếp cấp C1 đạt  960 m3/ng.

Trữ lượng khai thác tiềm năng được
tính toán trên cơ sở tận thu toàn bộ
lượng mưa vào lòng đất. Kết quả tính
toán lượng mưa bình quân thời kì
1977-2012 ở trạm đo CôTô là 1633
mm; hệ số biến đổi là 0,25; lượng mưa
năm nhỏ nhất có tần xuất 95% là 1030
mm. Trừ đi phần có thể bốc hơi, lượng
mưa có thể tận thu lưu trữ vào lòng đất
khoảng 300 mm. Tính riêng cho diện
tích NDĐ nhạt ở các đảo Cô Tô là 20,5
km2, trữ lượng khai thác tiềm năng
NDĐ khoảng 17.000 m3/ng.

Giải pháp cung cấp nước
Vùng huyện đảo Cô Tô, do diện tích
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Giải pháp cung cấp nước 
cho các đảo theo kinh nghiệm
huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh  

PGS.TS. NGUY�N V�N ��N 

Nước ta có tiềm năng biển đảo rất lớn. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế, bảo vệ an
ninh quốc phòng đang phải đối mặt với thách thức lớn về nguồn nước cung cấp cho
ăn uống và sinh hoạt. Bài báo này đề xuất các giải pháp hợp lý cung cấp nước trên
cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm thực tế ở huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.
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các đảo đều nhỏ hẹp, các nguồn nước
trên mặt rất khan hiếm, không có hồ tự
nhiên, các dòng chảy chỉ tồn tại tạm thời. 

Được sự quan tâm của Nhà nước,
huyện đảo Cô Tô được đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có vấn đề
cấp nước. 9 hồ chứa nhân tạo có dung
tích từ 2.400 đến 40.000 m3 được xây
dựng nhằm tích trữ nước mưa để khai
thác cung cấp cho các nhu cầu ăn uống
sinh hoạt và phục vụ nông nghiệp. Tuy
nhiên, thực tế khai thác những năm
vừa qua cho thấy đa số các hồ bị cạn
về mùa khô do bị bốc hơi mạnh, nên
đều phải giảm công suất khai thác, tức
là giải pháp cung cấp nước tập trung
bằng nguồn nước trên mặt không bền
vững. Không thể xây dựng được các hồ
lớn hơn do diện tích của đảo nhỏ.

Kết quả điều tra đánh giá NDĐ cho
thấy, việc lựa chọn các nguồn NDĐ là
hợp lý, có tính bền vững hơn. Tầng
chứa nước qh có thể khai thác nhỏ
phục vụ các nhu cầu trong phạm vi gia
đình. Tầng chứa nước o-s có thể khai
thác xây dựng các công trình cấp nước
mini tập trung trên cơ sở khai thác từ 1
giếng khoan đã được điều tra đánh giá
có công suất từ 50 đến 200 m3/ng phục
vụ cho các tụ điểm dân cư. 

Các kết quả điều tra, đánh giá hiện
nay đã xác định được ở đảo Cô Tô lớn 9
điểm có thể xây dựng trạm cấp nước
mini. Trong đó, khu vực thị trấn Cô Tô
có nhu cầu lớn nhất. 3 lỗ khoan CT7,
CT8 và CT9 ở đây với tổng công suất
435 m3/ng có thể đáp ứng được nhu cầu
nước hiện tại. 6 lỗ khoan còn lại cung
cấp cho các tụ điểm dân cư chính nằm
rải rác ở xã Đồng Tiến. Tương tự, ở đảo
Thanh Lân - có 3 điểm có thể xây dựng
trạm cấp nước mini phục vụ cho dân cư
khu kinh tế mới từ Nam Định chuyển
đến và doanh trại quân đội trên đảo. 

Cấu tạo của mỗi trạm cấp nước
mini bao gồm giếng khoan, máy bơm,
dàn xử lý, bể chứa và các đường ống
phân phối. 

Giải pháp bảo vệ và phát triển
nguồn nước dưới đất

Huyện đảo Cô Tô đang trên đà phát
triển. Vấn đề bảo vệ môi trường nói

chung phải được quan tâm thích đáng.
Nếu môi trường được bảo vệ tốt thì
NDĐ cũng được bảo vệ tốt. Các giải
pháp bảo vệ môi trường cũng đồng thời
là các giải pháp bảo vệ nước dưới đất.

Giải pháp nâng cao trữ lượng khai
thác nước dưới đất, một mặt tiếp tục
xây dựng các trạm cấp nước mini khác
ở các vị trí có triển vọng đã phát hiện,
trong đó ở đảo Cô Tô lớn và đảo Thanh
Lân đều đã phát hiện được 5 vị trí. Mặt
khác, tiếp tục điều tra đánh giá để phát
hiện thêm các điểm có triển vọng và
điều tra đánh giá với mục tiêu xây dựng
trạm cấp nước có công suất lớn hơn,
khoảng trên dưới 1.000 m3/ng trên cơ
sở khai thác nhóm 3 - 4 giếng khoan. 

Để phục vụ các nhu cầu lớn hơn
nữa, cần phải bổ sung nhân tạo cho
NDĐ bằng cách thu gom nước mưa lưu
trữ vào lòng đất để khai thác với công
xuất lớn hơn. Thực hiện điều này bằng
cách  xây dựng các tường chắn ven
biển, tường chắn dạng bậc thang trên
các sườn để tích trữ toàn bộ nước mưa
vừa để lấy nguồn bổ sung cho NDĐ
vừa để phục vụ các mục đích khác.

ĐỊNH HƯỚNG VỀ GIẢI PHÁP
CUNG CẤP NƯỚC CHO CÁC ĐẢO 

Cung cấp nước trên các đảo có thể
thực hiện bằng các nguồn nước trên
mặt và nước dưới đất. Các nguồn nước
tự nhiên trên mặt chỉ tồn tại ở một số
đảo lớn như Phú Quốc, Cát Bà, Cái Bầu.
Các đảo nhỏ hầu như không có các
nguồn nước tự nhiên. Giải pháp cung
cấp nước bằng các nguồn nước mặt
thực hiện bằng việc xây các hồ chứa.
Chính phủ đã có Quyết định số 439/QĐ-
TTg ngày 03/4/2009 phê duyệt Đề án
nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa
nước nhạt và xây dựng hệ thống thủy
lợi trên các đảo lớn đông dân cư. Theo
đó, đến năm 2015 xẽ được xây mới và
cải tạo nâng cấp 30 công trình thủy lợi
ở 18 đảo thuộc 10 tỉnh. Tuy nhiên, thực
tế khai thác ở một số hồ cho thấy chúng
thường bị suy giảm hoặc cạn kiệt vào
mùa khô dẫn đến phải giảm công suất
khai thác. Để khắc phục vấn đề này,
phải tính toán xây dựng các hồ có dung
tích lớn, lượng nước trong hồ vào mùa

khô vẫn đảm bảo khai thác bình thường
phục vụ cung cấp nước.

Để cung cấp bằng nguồn NDĐ cần
thực hiện điều tra, đánh giá. Đến nay,
các đợn vị sự nghiệp kinh tế thuộc Bộ
TN&MT đã được thực hiện  ở 25 đảo và
quần đảo. Trừ đảo Vân Đồn được thăm
dò NDĐ từ năm 1970 và đảo Cát Bà -
năm 2005, 23 đảo còn lại mới chỉ được
điều tra, đánh giá NDĐ ở mức sơ bộ.
Các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam tiến hành
nghiên cứu tổng hợp TNN tại 9 đảo.
Như vậy, đã có 29/32 đảo theo Quyết
định số 568/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ ngày  28/4/2010 về việc phê
duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế đảo
Việt Nam đến năm 2020 đã được điều
tra đánh giá TNN ở các mức độ khác
nhau. Ba đảo còn lại theo Quyết định
này chưa được điều tra đánh giá TNN
là: Hòn tre, Hòn Chuối thuộc tỉnh Kiên
Giang và Hòn Nghệ thuộc tỉnh Cà Mau. 

Công tác điều tra, đánh giá TNN
dưới đất kể trên tuy còn ở mức khái
quát hoặc sơ bộ, song đã chỉ ra rằng,
tất cả các đảo đều có NDĐ có thể đáp
ứng nhu cầu cung cấp nước tại chỗ
hiện nay. 

Từ các kết quả nghiên cứu trên
đây, có thể định hướng sử dụng nguồn
nước cho các đảo như sau: Các đảo lớn
tính toán sử dụng các nguồn nước trên
mặt, các nguồn NDĐ hoặc kết hợp cả 2
nguồn. Các đảo nhỏ chỉ nên sử dụng
các nguồn nước dưới đất. 

Để đáp ứng các nhu cầu cao về
nước, cần thực hiện các giải pháp nâng
cao trữ lượng NDĐ bằng cách thu gom
nước mưa lưu trữ trong lòng đất. Theo
tính toán ở vùng Cô Tô, lượng mưa
năm với tần xuất 95% là 1030 mm.
Trừ đi lượng bốc hơi, lượng mưa có thể
thu gom tích trữ vào lòng đất khoảng
300 mm/năm, tức là nếu thu gom tốt
trên mỗi một km2 diện tích đảo có thể
có tiềm năng về NDĐ khoảng 800
m3/ng. Công tác bổ sung nhân tạo -
lưu trữ nước mưa với lòng đất cần
được thực hiện với phương châm “
Không để cho nước mưa, dù chỉ một
giọt chảy ra biển”.�
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C
ác chuyên gia cảnh báo, 50
năm nữa, Việt Nam sẽ thiếu
nước trầm trọng. Trong tương
lai không xa, suy thoái tài

nguyên nước trên các lưu vực sông sẽ
ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống
của hàng chục triệu người dân và mọi
hoạt động sản xuất. Những bộ phận
dân cư sống bằng nước giếng khoan và
những thành phố sử dụng nước ngầm
như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... sẽ phải
đối mặt với nguy cơ thiếu nước sinh
hoạt trầm trọng. Ðiều này không chỉ
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của
người dân mà còn có thể ảnh hưởng
lớn mục tiêu phát triển kinh tế bền
vững của Việt Nam.

Trước những thách thức về quản lý,
khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên
nước ứng phó với biến đổi khí hậu,
công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa
học trong quản lý tài nguyên nước là
hết sức cần thiết trên cơ sở bảo đảm
cả chất lượng và số lượng trên toàn lưu
vực mới có thể giải quyết tốt cho nhu
cầu sử dụng nước ngày càng tăng. 

Ngày 03 tháng 6 năm 2013, Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW
về Chủ động ứng phó với biến đổi khí
hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và
bảo vệ môi trường đã xác định mục
tiêu cụ thể về quản lý tài nguyên đến
năm 2020 là: "Quy hoạch, quản lý và
khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
và bền vững các nguồn tài nguyên
quốc gia. Ngăn chặn xu hướng suy
giảm tài nguyên nước ngọt và tài
nguyên rừng; nâng cao hiệu quả sử
dụng nước tính trên một đơn vị GDP…". 

Để cụ thể hóa và triển khai Nghị
quyết nêu trên, ngày 23 tháng 01 năm
2014, Chính phủ đã ban hành Nghị

quyết số 08/NQ-CP Ban hành Chương
trình hành động thực hiện Nghị quyết
số 24-NQ/TW. Trong đó, đã xác định
những nội dung chính đối với lĩnh vực
tài nguyên nước như: Đẩy mạnh điều
tra cơ bản, quy hoạch, quan trắc, giám
sát tài nguyên nước và giám sát các
hoạt động khai thác, sử dụng nguồn
nước; Tăng cường các biện pháp tích
nước, điều hòa, sử dụng tổng hợp, tiết
kiệm tài nguyên nước và phát triển các
mô hình sử dụng nước hiệu quả; Tăng
cường các biện pháp chủ động kiểm
soát, giám sát ngăn ngừa, hạn chế tình
trạng suy thoái, cạn kiệt nguồn nước;
Và mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác
quốc tế trong quản lý, bảo vệ, khai
thác, sử dụng tài nguyên nước và
nguồn nước liên quốc gia.

NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2010-2015 

Công tác nghiên cứu khoa học và
công nghệ lĩnh vực tài nguyên nước
giai đoạn 2010 - 2015 đã được triển

khai thực hiện tại các đơn vị trong Bộ
Tài nguyên và Môi trường. Trong số đó,
các đề tài khoa học và công nghệ đã
thực hiện được một phần mục tiêu và
nhiện vụ đặt ra của hai Nghị quyết nêu
trên cụ thể như sau:

Một là, nghiên cứu ứng dụng công
nghệ mới, tiên tiến về quản lý và bảo
vệ tài nguyên nước. 

Các đề tài đã đi sâu nghiên cứu
ứng dụng các phần mềm, các mô hình,
giải pháp tiên tiến phục vụ quản lý khai
thác,  sử dụng hợp lý, hiệu quả tài
nguyên nước; bảo vệ và xử lý ô nhiễm
môi trường nước, phòng chống và khắc
phục hậu quả tác hại do nước gây ra
vào phục vụ quản lý tài nguyên nước
như: phần mềm GMS đánh giá trữ
lượng và diễn biến xâm nhập mặn nước
dưới đất; mô hình chất lượng nước
MIKE 11 đánh giá khả năng tiếp nhận
nước thải của nguồn nước là sông,
suối; mô hình SPSS đánh giá chất
lượng nguồn nước sông; … 

Khoa học và công nghệ phục vụ
quản lý, khai thác, sử dụng và
bảo vệ tài nguyên nước

THS. NGUY�N MINH KHUY�N(1), THS. NGUY�N TH�C C�	NG(2)

(1)Cục Quản lý tài nguyên nước, (2)Vụ Khoa học và Công nghệ

Phó cục trưởng Cục QLTNN Nguyễn Minh Khuyến báo cáo tham luận tại Hội nghị hưởng ứng
ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5/2015.

KHOA H	C CÔNG NGH
 - H�P TÁC QU�C T
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Hai là, hoàn thiện, đổi mới chính sách,
pháp luật, kiện toàn hệ thống cơ quan
quản lý nhà nước vể tài nguyên nước.

Kết quả nghiên cứu của một số đề
tài đã được chuyển giao, áp dụng phục
vụ có hiệu quả công tác xây dựng thể
chế, chính sách trong lĩnh vực tài nguyên
nước như:  xác lập quyền sở hữu tài
nguyên nước như một loại tài sản, phân
loại nguồn nước; quy định hành lang
bảo vệ sông hồ; cơ chế tích nước các hồ
chứa; cơ chế và tỷ lệ chia sẻ nguồn
nước; chỉ tiêu giám sát nguồn nước;
phân cấp quản lý tài nguyên nước; …

Một số kết quả nghiên cứu về xu
thế biến động nguồn nước và các biện
pháp quản lý, khai thác sử dụng bền
vững nguồn nước trên các lưu vực
sông được sử dụng để xây dựng các
Quy trình vận hành liên hồ chứa trên
các lưu vực sông trong mùa cạn và
mùa lũ.

Các đề tài nghiên cứu để xây dựng
các văn bản quy phạm pháp luật hướng
dẫn triển khai thi hành luật tài nguyên
nước là cơ sở để xây dựng và ban hành
các Nghị định và Thông tư. Bên cạnh đó,
kết quả nghiên cứu các đề tài cũng là cơ
sở quan trọng để đề xuất việc phân cấp
quản lý tài nguyên nước, mô hình cơ
quan quản lý chuyên ngành tài nguyên
nước và xây dựng Đề án thành lập cơ
quan quản lý chuyên ngành về tài nguyên
nước theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ba là, xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số
về quản lý tài nguyên nước làm căn cứ
để hoạch định chính sách, giám sát,
đánh giá về tăng trưởng xanh và phát
triển bền vững.

Nhiều đề tài đã được thực hiện nhằm
nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ tiêu giám
sát nguồn nước; xây dựng hệ thống giám
sát tài nguyên nước phục vụ việc điều
hành, điều phối trên lưu vực sông; xây
dựng và đề xuất bộ chỉ tiêu, phương
pháp kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước;
xây dựng bộ chỉ số căng thẳng tài
nguyên nước có xét đến mục tiêu phát
triển kinh tế xã hội ở Việt Nam...

Bốn là, xây dựng hệ thống cơ sở dữ
liệu, thông tin tổng hợp và thống nhất
về tài nguyên nước.

Một số đề tài đã và đang được thực
hiện nhằm nghiên cứu, xác định yêu

cầu cung cấp thông tin, dữ liệu về tài
nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân;
đề xuất chuẩn dữ liệu, bộ dữ liệu trong
lĩnh vực tài nguyên nước; xây dựng Bộ
chỉ số về tài nguyên nước trong tăng
trưởng xanh; Bộ bản đồ chuẩn trong
điều tra đánh giá tài nguyên nước... 

Năm là, đẩy mạnh điều tra cơ bản,
quy hoạch, quan trắc, giám sát tài
nguyên nước và giám sát các hoạt
động khai thác, sử dụng nguồn nước.

Nhiều đề tài đã được thực hiện
nhằm phát triển các công cụ, phương
pháp, thiết bị, công nghệ mới, hiện đại
phù hợp trong quản lý khai thác, sử
dụng tổng hợp tài nguyên nước, quy
hoạch, điều phối, điều tra cơ bản, kiểm
kê giám sát tài nguyên nước, điển hình
có đề tài Nghiên cứu, đánh giá tác
đô<ng của đô thi< hoá đến lượng cung
cấp cho nước dưới đất thành phố Hà
Nội, Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc
Neogen - Đệ Tứ vùng Đông Nam Bộ và
vai trò của chúng đối với việc hình
thành trữ lượng tài nguyên nước dưới
đất vùng đồng bằng Nam Bộ,...

Sáu là, tăng cường các biện pháp
tích nước, điều hòa, sử dụng tổng hợp,
tiết kiệm tài nguyên nước và phát triển
các mô hình sử dụng nước hiệu quả.

Nội dung này là một trong những
trọng tâm nghiên cứu với nhiều đề tài,
và các kết quả thu được cũng rất khả
quan, điển hình có đề tài Nghiên cứu
giải pháp khai thác sử dụng hợp lý, bảo
vệ tài nguyên nước lưu vực sông Cả;
Nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu sử dụng
nước theo quan điểm nước ảo; Nghiên
cứu xây dựng tiêu chí xác định tầng
chứa nước, khoanh định vùng cần bổ
sung nhân tạo nước dưới đất, hướng
dẫn thực hiện các biện pháp bổ sung
nhân tạo nước dưới đất thích hợp; ...

Bẩy là, tăng cường các biện pháp
chủ động kiểm soát, giám sát ngăn
ngừa, hạn chế tình trạng suy thoái, cạn
kiệt nguồn nước.

Nghiên cứu xác định nguyên nhân
khan hiếm và ô nhiễm nước dưới đất
tại một số khu vực karst Tây bắc, đề
xuất các giải pháp bảo vệ và cung cấp
nước phục vụ  phát triển kinh tế- xã
hội; Phân tích, đánh giá tác động của
hiện tượng El Nino đến thiếu hụt lượng

mưa gây cạn kiệt mực nước, lưu lượng
và đề xuất cơ chế tích nước sớm của
các hồ chứa nhằm bổ sung nguồn nước
trong trường hợp thiếu nước cho khu
vực hạ lưu sông Hồng;...

Tám là, mở rộng, nâng cao hiệu
quả hợp tác quốc tế trong quản lý, bảo
vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước
và nguồn nước liên quốc gia.

Kết quả của đề tài “Nghiên cứu,
đánh giá tác động của Công ước của
Liên hiệp quốc về Luật sử dụng các
nguồn nước quốc tế cho các mục đích
phi giao thông thuỷ” được sử dụng để
xây dựng Hồ sơ về việc gia nhập Công
ước về Luật sử dụng các nguồn nước
liên quốc gia cho mục đích phi giao
thông thủy. 

CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC
HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 24/NQ-TW
VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-CP
LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Một là, tiếp tục nghiên cứu để hoàn
thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật để đưa Luật Tài nguyên nước năm
2012 vào cuộc sống, bảo đảm việc khai
thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên
nước quốc gia hiệu quả, bền vững.

Hai là, tạo sự ủng hộ, đồng thuận
giữa các quốc gia trong việc giải quyết
các vấn đề phát sinh, bảo đảm việc
khai thác, sử dụng các nguồn nước liên
quốc gia, trước hết là tại lưu vực sông
Mê Công và sông Hồng một cách công
bằng, hợp lý, không gây hại đáng kể
theo nguyên tắc cơ bản của Công ước
Liên hợp quốc về Luật sử dụng các
nguồn nước quốc tế cho mục đích phi
giao thông thủy, mà Việt Nam với tư
cách là thành viên chính thức thứ 31
của Công ước này.

Ba là, tổ chức triển khai thực hiện
các đề tài nghiên cứu khoa học và công
nghệ bám sát với mục tiêu, nội dung,
theo tinh thần Nghị quyết 24/NQ-TW.

Bốn là, tăng cường phối hợp giữa
cơ quan quản lý và tổ chức khoa học
và công nghệ tổ chức triển khai thực
hiện các nhiệm vụ.

Năm là, nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học và
công nghệ lĩnh vực tài nguyên nước.�

KHOA H	C CÔNG NGH
 - H�P TÁC QU�C T
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N
ghiên cứu bổ sung dinh
dưỡng cho đất và nước
ngầm  bằng vi sinh vật như
là một phương pháp đầy hứa

hẹn trong việc xử lý ô nhiễm thuốc trừ
sâu atrazine trong nước ngầm và đất.
Kết luận này được tổng hợp trong
nghiên cứu của tiến sĩ Aura Nousiainen
tại đại học Hesilki tháng 2 năm 2015.
Hiện nay, ô nhiễm thuốc trừ sâu
Atrazine là loại ô nhiễm phổ biến nhất
hiện nay ở Phần Lan và công trình
nghiên cứu này đã khắc phục các
phương pháp xử lý ô nhiễm hiện có ở
Phần Lan.

Nghiên cứu này đã tiến hành so
sánh bốn phương pháp xử lý sinh học đã
được sử dụng để làm giảm lượng
atrazine trong đất và nước. Trong đó,các
yếu tố về đất, sử dụng đất, tiền sử xử lý
và lượng chất hữu cơ,... cần được xem
xét đánh giá kĩ lưỡng khi lựa chọn
phương án xử lý sinh học phù hợp nhất. 

Ở Phần Lan, việc sử dụng Altrazine
đã ngưng khoảng 25 năm trước đây, mặc
dù vậy chất này vẫn được tìm thấy ở hầu
hết các nguồn nước ngầm của Phần Lan.
Altrazine là loại chất gây rối loạn nội tiết,
đã tìm thấy trong 26% mẫu nước ngầm
trong các nghiên cứu từ năm 2002-2005.

EU đã cấm sử dụng vào năm 2004
Nghiên cứu này đã tiến hành phối

hợp chặt chẽ với viện Nghiên cứu kĩ
thuật môi trường (NEERI), và đối tác
của Viện môi trường Phần Lan ở Ấn Độ.
Sự hợp tác này nhằm có được những
nghiên cứu so sánh  giữa đất các vùng
nông trang nhiệt đới với đất các vùng
rừng lá kim Ôn đới đã bị ô nhiễm hơn
20 năm qua với nguồn nước ngầm tại
các vùng này. Tuy nhiên, Tại Ấn Độ
chất atrazine vẫn tiếp tục được sử dụng
như một loại thuốc diệt cỏ một cách
rộng rãi khắp đất nước.�

Nguồn: ScienceDaily

Tăng cường tác dụng của vi sinh vật làm
giảm ô nhiễm nước ngầm và đất

H
oạt động của con người là
mối đe dọa lớn hơn nhiều so
với những biến đổi thời tiết
làm dâng cao mực nước

ngầm phục vụ cho nước sinh hoạt tại
những vùng duyên hải. Một kết luận
mới trong những nghiên cứu của các
nhà nghiên cứu khoa học trái đất từ
trường Đại học Saskatchewan and
McGill, Montreal, Canada

Nghiên cứu được tiến hành kiểm tra
dữ liệu tại 1400 lưu vực sông ven biển.
Những gì họ thấy ngoại trừ các khu vực
ven biển rất phẳng có thể bị ngập nước
thì hầu hết các hệ tầng chứa nước ven
biển đường như ít bị ảnh hưởng của
mực nước biển dâng cao. 

Thực chất những tác động chủ yếu
gây ảnh hưởng đến các hệ tầng chứa
nước này chính là do các hoạt động của
con người như khai thác các giếng
nước ngầm bơm phục vụ các nhu cầu
sinh hoạt, sản xuất, tưới tiêu. 

Hầu hết các nghiên cứu gần đây

thường tập trung vào các tác động của
biến đổi khí hậu lên các hệ tầng chứa
nước ven biển nhưng thực chất thì nhu
cầu sử dụng nước mới là vấn đề quan
trọng hơn hiện nay ở những vùng này.
Ông Ferguson cho biết. Vấn đề này đặc
biệt đúng ở các khu đô thị, thành phố
lớn đang phát triển ven biển hoặc
những nơi thường sử dụng nước ngầm
cho các nhu cầu của mình. 

Các tầng chứa nước có thành tạo
địa chất từ cát và sỏi sạn bão hòa với
nước giống như miếng bọt biển. Các
giếng khoan khoan nước lên từ các hệ
tầng này và lại được bổ sung do thấm
từ nước mặt và mưa tuyết tan chảy. 

Tuy nhiên, Các tầng nước ngầm
ven biển lại được bao quanh bởi một
bên là nước nước biển và môt bên là
các giếng khoan, mà nếu nước ngọt
nhiều quá sẽ phát tán lên mặt đất.
Tương tự vậy, khi mực nước biển tăng
có thể gây nên nhiễm mặn do nước
biển ngấm vào các hệ tầng chứa nước

này. Và cho đến nay mới chỉ những số
liệu liên quan đến các giếng bơm đã
được ghi lại tại Canada.

“ Các tầng chứa nước ven biển rất
dễ bị tổn thương đặc biệt khi nhu cầu
sử dụng nước ngày càng gia tăng vì
vậy chúng ta có những chính sách thực
tế về vấn đề này”. Gleeson cho biết
thêm. “Chúng ta cần giảm tiêu thụ
nước ngầm tại những khu vực duyên
hải ven biển hoặc có những chính sách
sử dụng nước ngầm khôn ngoan”. 

Các  nhà khoa học đã tiến hành so
sánh, tính toán mối quan hệ giữa thủy
lực, mật độ dân số và các trường hợp
xâm nhập mặn tại các vùng ven biển tại
Hoa Kỳ như Savanah, Miami, Brunswick,
một số trên bờ Đại Tây Dương cho thấy
rằng hoạt động của con người gây ra
những tác động gây tổn thương đến các
hệ tầng nước ngầm nhiều hơn hiện
tượng mực nước biển dâng.�

Nguồn: ScienceDaily

Những tổn thương do các hoạt động của
con người tác động đến các tầng chứa
nước ngầm nhiều hơn do biến đổi khí hậu
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G
iáo sư Petra Doll tại trường
ĐH Goethe Frankfurt, Đức
đã sử dụng mô hình nước
toàn cầu WaterGAP và cho

biết ở một nơi nào đó trên Trái đất, các
hồ chứa đã bị cạn kiệt với tốc độ ngày
càng gia tăng. Bà đã tiến hành nghiên
cứu tính toán theo thời gian các quá
trình quan trọng tại những vùng khô
hạn của thế giới. Các giá trị tính toán
được so sánh với các dữ liệu giám sát
từ nhiều giếng khác nhau và từ các vệ
tinh của GRACE, là các vệ tinh đo sự
thay đổi của từ trường Trái đất. Giáo sư
Doll đã đưa ra kết luận về sự gia tăng
các hồ nước ngầm đang cạn kiệt trên
thế giới hiện nay, nhưng tỉ lệ không cao
bằng các tính toán trước ghi nhận.

Khoảng 90% lượng nước tiêu thụ
dùng cho sản xuất nông nghiệp thông
qua hệ thống thủy lợi. Chỉ có một lượng
nhỏ dùng cho sinh hoạt và sản xuất
công nghiệp. Ví dụ, 40% các loại ngũ

cốc trên khắp thế giới đều cần nước từ
hệ thống thủy lợi. Tuy nhiên, điều này
cũng làm tăng thêm tình trạng khan
hiếm tài nguyên nước và đặt gánh nặng
lên hệ sinh thái tự nhiên. Ở những vùng
khí hậu khô hạn, lượng nước từ các hồ
chứa nước ngầm đang bị lạm dụng quá
mức vì vậy các hồ chứa nước ngầm này
sẽ sớm bị cạn kiệt.

Tỉ lệ các hồ chứa nước ngầm cạn
kiệt trên trái đất đang không ngừng
tăng nhanh. Cạn kiệt suy giảm nguồn
nước ngầm trong suốt thập kỉ đầu của
thế kỉ này đã cao gấp đôi so với tỉ lệ
tăng trong 4 thập kỉ từ năm 1960 đến
năm 2000. Ấn Độ, Mỹ, Iran, Arap Xeut
và Trung Quốc là những quốc gia có tốc
độ suy giảm nguồn nước ngầm cao nhất
thế giới hiện nay. Khoảng 15 % tiêu thụ
nước toàn cầu là không bền vững vì hầu
hết là lấy từ các nguồn nước không tái
tạo. Trên bán đảo Ả Rập, ở Libya, Ai
Cập, Mali, Mozambique và Mông Cổ,

trên 30 % của mức tiêu thụ nước ngầm
là từ nước ngầm không tái tạo.

Các ước tính mới của sự suy giảm
nước ngầm toàn cầu là 113.000 triệu
mét khối mỗi năm trong giai đoạn
2000-2009, thấp hơn so với trước đó,
mức dao động ước tính rất khác nhau.
Đây được coi là dữ liệu tính toán đáng
tin cậy nhất cho đến nay, được dựa
trên dữ liệu tiêu thụ được  từ các nước
ngầm mà mất khả năng bổ sung đã
được đưa vào tính toán, đồng thời dựa
trên kêt quả mô hình tương quan tốt
cùng với các dữ liệu so sánh độc lập.

Việc tăng cường sử dụng nước
ngầm để tưới cũng có kết quả trong một
gia tăng mực nước biển: Theo tính toán
của Doll, nước biển dâng do sự cạn kiệt
nguồn nước ngầm là 0,31mm mỗi năm
trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm
2009. Điều này tương ứng với khoảng
1/10 tổng số mực nước biển dâng.�

Nguồn: ScienceDaily

Gia tăng tỷ lệ các hồ chứa nước ngầm
đang cạn kiệt 

C
ác nhà nghiên cứu Viện Địa
chất ETH Zurich (Thụy Sỹ) đã
tìm ra lời giải bằng các phương
pháp đo nhiệt lâu và không

gián đoạn các dòng chảy nước ngầm
xung quanh các thành phố Cologne và
Karlsruhe của Đức trong vòng  40 năm
tại nơi mà các nhà điều hành của các
nhà máy nước địa phương đã tiến hành
đo nhiệt độ của nước ngầm - nơi phần
lớn không bị ảnh hưởng bởi các hoạt
động của con người.

“Đây là một kết quả nghiên cứu
khá hy hữu và hiếm hoi”- Trợ lý nghiên
cứu Peter Bayer của Viện Địa Chất ETH
Zurich cho biết. Những dữ liệu họ thu
thập được thực sự là rất đáng giá. Ngay
cả đối với một số nghiên cứu chuyên
sâu, họ sẽ không thể tìm thấy được một
loạt thông số đo so sánh như vậy. “Rõ

ràng sẽ rất khó và tốn kém để có thể
đo nhiệt độ của nước ngầm trong một
thời gian dài như vậy, thường thì các dữ
liệu không được số hóa và chỉ được lưu
trữ trên giấy theo các nhà địa chất thủy
văn” - Ông Peter Bayer nói.  

Dựa trên các dữ liệu đọc được, các
nhà nghiên cứu đã có thể chứng minh
rằng không chỉ không khí đang nóng
lên mà nước ngầm cũng nóng lên. "Sự
nóng lên toàn cầu được phản ánh trực
tiếp trong nước ngầm, mặc dù có giai
đoạn hãm lại trong khoảng thời gian
nhất định nào đó", Bayer cho biết sau
khi tổng kết các kết quả chính mà dự
án đã mang lại. Các nhà nghiên cứu đã
công bố chủ đề này trên tạp chí Thủy
văn và Khoa học Trái đất.

Các số liệu cũng cho thấy rằng, từ
mặt đất xuống độ sâu khoảng sáu

mươi mét nước ngầm đã ấm lên đáng
kể về mặt thống kê trong 40 năm qua.
Sự nóng lên của nước ngầm giống như
sự ấm lên của khí hậu địa phương và
khu vực, do đó phản ánh rằng sự nóng
lên toàn cầu.

Khi nhiệt độ của nước ngầm cao có
thể gây ảnh hưởng đến thành phần hóa
học của nước ngầm đặc biệt là các hợp
chất của nito và cac bon. Hơn tất cả là
ở nhiệt độ cao các phản ứng hóa học
sẽ diễn ra nhanh hơn bình thường. Các
loài vi sinh vật cũng tăng trưởng nhanh
ở nhiệt độ cao. Nếu nước ngầm trở nên
ấm hơn, các loài vi sinh vật không
mong muốn như các loài vi khuẩn gây
bệnh về đường ruột, tiêu hóa sẽ tăng
trưởng nhanh hơn và gây ra nhiều tác
động xấu không lường trước.�

Nguồn: ScienceDaily

Nước dưới đất đang đồng bộ nóng lên 
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H
ội thảo là hoạt động nhằm
triển khai sáng kiến của Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn
Tấn Dũng được thông qua

tại Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 10,
tháng 10/2014 tại I-ta-li-a. 

Hội thảo ASEM lần này với chủ đề là
“Tăng cường phối hợp hành động trong
quản lý nước nhằm định hình chương
trình nghị sự sau 2015” đã trở thành
một trong các tâm điểm thu hút sự quan
tâm rộng rãi của trên 150 đại biểu từ 53
quốc gia thành viên của ASEM, các nhà
khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà
hoạch định chính sách, đại diện các cơ
quan ngoại giao trong khu vực và trên
toàn thế giới. Đặc biệt, Hội thảo đã được
đón Phó Thủ tướng Chính phủ nước
CHXHCN Việt Nam Phạm Bình Minh đến
dự và phát biểu khai mạc, thể hiện sự
quan tâm và sự cam kết của Chính phủ
Việt Nam trong tăng cường hợp tác cho
những vấn đề về quản lý nước và phát
triển bền vững.

Hội thảo cũng là cơ hội hợp tác tốt
để các bên tham gia chung tay xây
dựng Chương trình nghị sự cho phát
triển sau năm 2015, định hình chặng
đường phát triển cho toàn nhân loại
trong những thập niên tiếp theo, đồng
thời, trao đổi về những thách thức
trong quản lý tài nguyên nước và đề
xuất nhiều giải pháp tốt cho đổi mới
phương thức quản lý tài nguyên nước
định hướng bền vững, chia sẻ kinh
nghiệm trong quản lý nước tổng hợp,
quản lý nước liên ngành, liên quốc gia,
liên vùng và liên lục địa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm
Bình Minh cho rằng những thách thức
trong quản lý nguồn nước bền vững
ngày càng trở nên gay gắt, phức tạp
hơn trước. Gần 750 triệu người,
khoảng hơn 1/10 dân số thế giới, chưa
được tiếp cận nước sạch, sự suy giảm
đáng kể của nhiều lưu vực sông ngày
càng gay gắt. Nguy cơ cạn kiệt nguồn
nước ngầm tại một số thành phố lớn

trở nên trầm trọng hơn. Nước biển
dâng, triều cường và xâm mặn gia
tăng, 80% nước thải không qua xử lý
đổ ra các con sông gây ô nhiễm môi
trường, ảnh hưởng tới sinh hoạt, sản
xuất nông nghiệp và sinh kế của người
dân. Các thành viên Á – Âu cũng phải
hứng chịu những hệ lụy tàn khốc của
các thảm họa siêu thiên tai với tần
suất, quy mô và phạm vi ảnh hưởng
chưa từng có, do biến đổi khí hậu. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây
chính là lúc các thành viên ASEM cùng
chung tay với cộng đồng quốc tế, thúc
đẩy để thông qua Chương trình nghị sự
phát triển sau 2015, mà 1 trong 17 mục
tiêu cụ thể là “bảo đảm cung ứng và
quản lý bền vững nguồn nước”, và đạt
được thỏa thuận toàn cầu mới về biến
đổi khí hậu trong năm 2015, năm bản lề
hành động vì phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh
cũng khẳng định, là một trong những
quốc gia cung ứng nông sản hàng đầu
thế giới, Việt Nam đã và đang nỗ lực
thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN,
các nước Ủy hội sông Mê Công Quốc tế
(MRC) trong việc quản lý và sử dụng
bền vững nguồn nước sông Mê Công

cũng như xây dựng Chương trình nghị
sự phát triển sau 2015. Việt Nam luôn
coi trọng và cam kết gia tăng mạnh mẽ
hợp tác quốc tế trong quản lý tài
nguyên nước gắn với phát triển bền
vững. Tháng 4/2014, Việt Nam trở
thành nước thứ 35 phê chuẩn Công
ước về Luật sử dụng các nguồn nước
xuyên quốc gia cho các mục đích phi
giao thông thủy, làm Công ước đủ điều
kiện đi vào hiệu lực sau 17 năm kể từ
khi được thông qua. Tháng 3/2015 vừa
qua, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với
các thành viên Liên minh Nghị viện thế
giới thông qua Nghị quyết thúc đẩy
hành động về vấn đề nước tại Đại hội
đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần
thứ 132 ở Hà Nội.

Tại hội thảo ASEM lần này, các đại
biểu đã tập trung trao đổi kinh nghiệm
và thảo luận những nội dung như:
Nguồn tài nguyên nước trong chương
trình nghị sự phát triển sau năm 2015;
Thực tiễn và bài học kinh nghiệm trong
quản lý nguồn tài nguyên nước tại
Châu Á và Châu Âu; Từ tầm nhìn đến
hành động: Quan hệ đối tác Á - Âu
hướng tới bảo đảm nguồn tài nguyên
nước bền vững cho mọi người dân.�

Hội thảo ASEM về tăng cường phối hợp
hành động trong quản lý nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội thảo.
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N
gày 16/6, tại Hà Nội, Bộ Tài
nguyên và Môi trường đã tổ
chức cuộc họp với Đoàn
Khẳng định Chương trình

quốc gia của ADB lần thứ II. Tham dự
cuộc họp có đại diện Vụ Hợp tác quốc
tế (Bộ TN&MT), cùng đại diện một số
đơn vị trong Bộ như Cục Quản lý tài
nguyên nước, Tổng Cục Môi trường,
Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam,
Viện Chiến lược chính sách tài nguyên
và môi trường.

Cuộc họp được tổ chức nhằm rà
soát và đánh giá các dự án do ADB tài
trợ trong Danh mục đầu tư năm 2015
và Chuẩn bị Danh mục đầu tư năm
2016, đồng thời trao đổi, thảo luận về
các đề xuất hợp tác mới trong lĩnh vực
tài nguyên và môi trường do ADB tài
trợ.

Phát biểu tại cuộc họp về những

nội dung đề xuất liên quan đến lĩnh vực
tài nguyên nước, Phó Cục trưởng Cục
Quản lý tài nguyên nước Châu Trần
Vĩnh cũng cho biết, ADB là một đối tác
quan trọng hỗ trợ cho công tác quản lý
tài nguyên nước trong vòng 15 năm
qua. Đặc biệt trong năm 2013, một
trong những nhiệm vụ ưu tiên về hợp
tác quốc tế với ADB trong lĩnh vực tài
nguyên nước được đề xuất đó là dự án
hỗ trợ xây dựng dữ liệu về quản lý tài
nguyên nước. Tuy nhiên, do dự án
chưa được đưa vào danh mục dự án ưu
tiên trình Chính phủ trước đó, do vậy,
dự án chưa được triển khai trên thực
tế. 

Hiện nay, trên cơ sở Luật Tài
nguyên nước số 17/2012/QH13 và các
văn bản hướng dẫn thi hành luật đều
nhấn mạnh tầm quan trọng của xây
dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước

quốc gia. Thêm vào đó, Bộ Tài nguyên
và Môi tường cũng đã đăng ký dự án
này thuộc danh mục đầu tư công cho
giai đoạn 2016-2020. “Đây là một dự
án cực kỳ quan trọng nhằm hỗ trợ Việt
Nam xây dựng hệ thống thông tin dữ
liệu về tài nguyên nước quốc gia nhằm
quản lý thống nhất về tài nguyên nước
từ cấp trung ương đến địa phương.
Chúng tôi mong muốn hợp tác với ADB
trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước
và một lần nữa mong muốn được khởi
động lại dự án” - Ông Châu Trần Vĩnh
nhấn mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện
ADB bày tỏ mối quan tâm đến dự án và
đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường
sớm gửi lại kế hoạch đề xuất dự án đến
các cơ quan chức năng của Việt Nam
và ADB xem xét, phê duyệt.�

Rà soát và đánh giá các dự án do Ngân
hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm 
về quản lý nguồn nước của Hoa Kỳ

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt
Nam và Liên đoàn Kỹ sư quân đội Hoa Kỳ (USACE) tổ
chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nguồn
nước của Hoa Kỳ. Đến dự và chủ trì Hội thảo có ông
Phạm Phú Bình - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ
TN&MT), Ông Douglas O’Neil - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại
Việt Nam và ông BG Mihorn - Chuẩn tướng, USACE. 

Tham dự hội thảo có các chuyên gia đầu ngành của
Hoa Kỳ  trong các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên

nước, một số cán bộ đại diện cho Cục Quản lý tài
nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài
nguyên nước quốc gia, đại diện một số trường Đại học
tại Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin và
kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong việc quản lý nguồn nước
và lưu vực sông, đồng thời tạo cơ hội để các cán bộ,
chuyên gia 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ kinh
nghiệm cũng như tìm kiếm khả năng mở rộng hợp tác
trong lĩnh vực quản lý nguồn nước trong thời gian tới.�
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H
oạt động đời sống của con
người gắn với nước đã tạo ra
văn hoá nước thông qua các
hoạt động khai thác, sử

dụng và chế ngự nước của con người.
Thế nhưng, trong bối cảnh phát triển
kinh tế - xã hội hiện nay, tài nguyên
nước đang bị đe doạ nghiêm trọng.
Nguồn nước ngày càng ô nhiễm và cạn
kiệt, phần lớn là do nạn chặt phá rừng
tràn lan và việc khai thác, sử dụng
nước không hợp lý. Còn nhiều người
dân vẫn còn quan niệm nước là “của
trời cho”, vì vậy, sử dụng bừa bãi,
không tiết kiệm và thiếu ý thức bảo vệ,
bảo tồn nguồn nước. 

Thiếu nước trong mùa khô diễn ra
phổ biến với quy mô và mức độ ngày
càng tăng, đặc biệt là ở khu vực miền
Trung và Tây Nguyên. Ở nhiều lưu vực
sông, nhu cầu nước đã vượt quá khả
năng nguồn nước trong nhiều tháng
mùa khô. Mức độ ô nhiễm nước các
sông ngày càng lớn, do nước thải từ
các đô thị các khu công nghiệp, do sử
dụng hóa chất trong sản xuất nông
nghiệp, do các làng nghề và các hoạt
động sinh hoạt khác. Ô nhiễm nước ở
các sông Đồng Nai, Sài Gòn, Nhuệ,
Đáy… đang ở mức báo động. Do những
bất cập trong quản lý và sự ô nhiễm
nguồn nước mà chỉ khoảng 60% dân
số toàn quốc được sử dụng nước sạch.
Thiếu nước cho sử dụng và sử dụng
nước không bảo đảm chất lượng làm
suy giảm sức khoẻ cộng đồng, gia tăng
bệnh tật và nghèo đói. Rõ ràng, những
vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng và
dần dần sẽ làm mai một văn hóa nước.
Các hoạt động văn hoá trên sông,
chẳng hạn như đua thuyền, họp chợ,
té nước, rước nước, đánh cá… không
thể diễn ra ở những con sông bị cạn
kiệt hoặc bị ô nhiễm. Và chúng ta cũng
không thể xây dựng những đô thị văn
minh bên bờ các dòng sông ô nhiễm.
Hình ảnh sông nước vốn ăn sâu vào

tâm khảm người Việt chúng ta qua các
phong tục, tập quán đẹp đẽ bên dòng
nước, những điệu hò, câu ca dao, tục
ngữ, ... liệu có còn được lưu lại mãi
trong các thế hệ mai sau. Nước hết thì
văn hóa cũng không còn nữa, và con
người sẽ mất đi cái hồn của mình.

Quản lý tài nguyên nước phải cân
nhắc tới tất cả các khía cạnh, trong đó
có văn hoá nước bởi nước và văn hóa
là hai yếu tố gắn bó với con người.
Nước tạo ra văn hóa đặc thù. Văn hóa
lại ảnh hưởng tới nước thông qua vai
trò của nó trong việc giáo dục ứng xử
của con người đối với nước. Quả thật,
giá trị văn hóa và các giá trị xã hội
quyết định tới việc con người xác định
giá trị, nhận thức và quản lý như thế
nào đối với tài nguyên nước. Chẳng
hạn, như với nền văn minh lúa nước,
con người coi nước là yếu tố hàng đầu
trong bốn yếu tố của nghề nông (nhất
nước, nhì phân, tam cần, tứ giống). Vì
vậy, để giữ nước, người Việt Nam đắp
bờ chia ruộng thành từng khoảnh nhỏ.
Miền núi, nơi đất dốc thì giữ nước bằng
hệ thống ruộng bậc thang. Để dẫn
nước, bên cạnh các sông, rạch, người
ta đào kênh, mương. Để điều chỉnh
nước người ta làm các cống, kè, hồ,
đập, ...

Văn hóa khác nhau thì việc định giá
trị và nhận thức về tài nguyên nước

cũng có những điểm khác nhau, như:
văn hóa trong phòng tránh, giảm nhẹ
hậu quả tác hại do nước gây ra văn
hóa, văn minh trong khai thác, sử dụng
nước (sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm,
trong lành, sạch sẽ) văn hóa trong phát
triển tài nguyên nước, bảo vệ, bảo tồn,
gìn giữ tài nguyên nước. Toàn dân
tham gia bảo vệ, bảo tồn tài nguyên
nước. Đó là văn hóa trong ứng xử với
nước mà cao hơn là văn minh trong
quản lý tài nguyên nước.

Việt Nam là một đất nước đa dạng
về văn hóa, rõ ràng vấn đề này cần
phải được xem xét cẩn thận trước khi
ra bất cứ một quyết định nào liên quan
đến quản lý tài nguyên nước. Việc xây
dựng, phát triển văn hóa nước ở Việt
Nam cần được xem như nội dung quan
trọng của xây dựng thể chế quản lý tài
nguyên nước phục vụ phát triển bền
vững.

Nước là nguồn của sự sống. Tất cả
mọi người ai ai cũng phải dùng nước.
Do vai trò tối quan trọng trong đời sống
xã hội, bên cạnh giá trị kinh tế, nước
có giá trị văn hóa, xã hội to lớn. Bởi
vậy, nếu không hiểu và cân nhắc không
đầy đủ các khía cạnh văn hóa của
nước, sẽ không thể tìm ra giải pháp
toàn diện với tính xã hội hóa cao và
bền vững trong quản lý nguồn tài
nguyên vô cùng quý giá này.�

Văn hóa và vấn đề quản lý tài
nguyên nước

KHOA H	C CÔNG NGH
 - H�P TÁC QU�C T



T
ối 19/6, tại TPHCM, 10 đội thi
xuất sắc nhất đã tham dự
vòng chung kết sáng tạo ý
tưởng “Mùa hè nước 2015”.

Đây là cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt
động của Quỹ tiết kiệm “1 tỷ m3 nước”
cho Việt Nam do nhãn hàng Comfort
phối hợp cùng Cục Quản lý tài nguyên
nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường
thực hiện nhằm thay đổi nhận thức và
hành vi sử dụng nước của người dân.

Khởi động từ tháng 3/2015, cuộc
thi đã nhận được sự ủng hộ của gần
500 ý tưởng đến từ 1.500 sinh viên
trên cả nước. “Mùa hè nước 2015” là
cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động
của Quỹ tiết kiệm “1 tỷ m khối nước”
cho Việt Nam. Cuộc thi nhằm tạo điều
kiện phát huy khả năng sáng tạo của
thanh niên Việt Nam trong việc tham
gia hành động góp phần thay đổi nhận
thức và hành vi sử dụng nước trong
cộng đồng. 

6 đội với 6 ý tưởng giành được
chiến thắng lần này là những dự án kết
hợp cả 2 yếu tố với tính khả thi cao.
Trong đó có 2 dự án được thực hiện ở
xã đảo là xây dựng bến nghỉ với hệ
thống chưng cất nước biển và dự trữ

nước mưa tại đảo Cô Tô – Quảng Ninh
và kế hoạch phát triển cộng đồng tích
cực bảo vệ môi trường tại xã đảo Cù
Lao Chàm – Quảng Nam. 2 dự án xử lý
nước bằng công nghệ ánh sáng mặt
trời (SODIS) cũng sẽ được các bạn sinh
viên đến từ Hội SV Khoa Môi trường
Huế và các bạn ở đội TPHCM thực hiện
tại huyện Ninh Phước - Ninh Thuận và
huyện A Lưới – Huế trong mùa hè này.
Với mục đích hướng đến giáo dục nhận
thức, nhiều em học sinh tại Đà Nẵng
năm nay cũng sẽ được tiếp cận với các
hoạt động ngoại khóa, học tập từ dự
án “Em là dũng sĩ nước” do nhóm sinh
viên tại thành phố sông Hàn thực hiện.

Và với ý nghĩa mang nước sạch về
lại với những dòng suối quê hương, dự
án về hệ thống lọc chậm của các bạn
sinh viên đến từ Gia Lai dự kiến sẽ
cung cấp nước cho 586 người dân ở
làng Pleido, xã Chư A, Gia Lai .

Phát biểu tại đêm chung kết, Phó
Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên
nước Nguyễn Minh Khuyến cho biết:
“Đây là chương trình rất ý nghĩa với
người dân nói chung và với các bạn
sinh viên nói riêng. Ngoài ra, chủ
trương của Bộ Tài nguyên - Môi trường

là tăng cường tuyên truyền tiết kiệm,
bảo vệ nguồn nước và điều này phù
hợp với những tiêu chí của cuộc thi”.
“Các dự án đã thể hiện được tính sáng
tạo, nhiệt huyết và có trách nhiệm với
cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo vệ và
tiết kiệm nước” – Phó Cục trưởng
Nguyễn Minh Khuyến nhận xét.

Bà Phan Thị Nguyên Thảo (phó chủ
tịch phụ trách ngành hàng chăm sóc
gia đình, Unilever VN) mong muốn
cuộc thi sẽ góp phần lan tỏa thông điệp
“Hành động nhỏ - thay đổi lớn” để đem
lại những tác động tích cực cho cộng
đồng nói chung, khuyến khích người
dân có ý thức hơn về việc tiết kiệm, sử
dụng nước sạch.

Ông Lê Quốc Phong, bí thư Trung
ương Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên VN,
cho biết: “Thông qua những hoạt động
tình nguyện, chúng tôi có điều kiện đến
nhiều vùng đất khác nhau của Tổ quốc
và hiểu được tình trạng khan hiếm
nước hiện đáng báo động. Vì thế chúng
tôi mong muốn chung tay với những dự
án trên để lan tỏa thông điệp, kiến thức
về tiết kiệm nước càng xa càng tốt đến
người dân cả nước”.�

Dự kiến sẽ có hàng nghìn người có nước sạch sử dụng từ 6 dự án của các bạn sinh viên mang lại.

Chung kết cuộc thi “Mùa hè nước 2015”
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Một số hình ảnh tại đêm Chung kết cuộc thi 

Phó Cục trưởng Cục QLTNN Nguyễn Minh Khuyến nhận xét phần dự thi
của các đội.

Các đội thi lắng nghe nhận xét của Ban giám khảo.

Với mỗi phần thưởng là suất tài trợ 50 triệu đồng, 6 ý tưởng xuất sắc nhất
của các bạn sinh viên giành chiến thắng trong cuộc thi sáng tạo ý tưởng
“Mùa hè nước 2015” sẽ được thực hiện trong mùa hè 2015.

Các đội thi trình bày ý tưởng Dự án.

Khán giả cổ vũ các đội thi.

Đội Thế hệ ưu tú với Dự án mô hình lọc nước cải tiến sử dụng
ánh sáng mặt trời (SODIS).

Bà Ngô Ái Quyên, Trưởng ngành hàng Comfort (bên phải) trao giải
cho Đội CLB Đà Nẵng River Watch với Dự án Cù Lao Xanh.




