
1DY BAN NTJAN DAN CQNG HOA XA 1101  C}IlJ NGJITA \IT NAM 
TIIANH PIIC) DA NANG Dc Ip - Ti do - Hnh phüc 

Dà Nng, ngày .25 tháng 2 näm 2022 

K HO4CH 
Tang cithng cong tác bão v tài nguyen niro'c thth'i dt 

trên dja bàn thành phô Ba Náng 

I. COSOXAYDTINGKEHOACH 

- Luat Tài nguyen rnthc ngày 21/6/20 12; 

- Nghj dinE.  167/2018/ND-CP ngày 26/12/20 18 ci:ia Chinh phü Quy dinh 
viêc han chê khai thác ntrc duói dat; 

- Thông tu s 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 cüa Bô truông Bô 
Tài nguyen và Môi tnthng Quy dinh ye baa v nuó'c duói dat trong cáo hoat 
dng khoan, dào, thàm do, khai thác nuâo duó'i dat; 

- Thông tix so 72/2017/TT-BTNIMT ngày 29/12/20 17 cüa Bô truOng Bô 
Tài nguyen và Môi truO'ng Quy djnh ye vic xir 1, tram lap giêng không su 
ding; 

Thông tu s 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 cüa B tnthng Bô 
Tài nguyen và Môi trng Quy djnh ye giám sat khai thác, sir dng tài nguyen 
rnthc; 

- Quyt djnh sO 339/QD-UBND ngày 25/01/2022 cüa IJBND thnh ph 
Dà Nng v vic phê duyt Danh mic, Bàn do phn vng hn chê khai thác 
nuO'c di.rO'i dat; 

Cong van s6 2553/BTNIMT-TNN ngày 13/5/2022 cüa B Tài nguyen và 
MOi truOng ye vic tang cung cOng tác baa v tài nguyen nuO'c duó'i dat. 

II. M1JC B'CH 

- Tip tiic day mnh vic to chtrc trin kliai cáo van bàn quy phm pháp 
1ut có lien quan den cOng tao bào v tài nguyen nuóc du'Oi dat; 

- Tang cung cOng tao kiêm tra, giám sat di vói cáo hoat dông khoan, 
dao, thäm dO, khai thác nuc du6i dat, khai thác khoáng san, xu 1 nén móng 
cong trinh, xây dimg cOng trmnh ngâm, tháo khO mO... nhãm sm phát hiên, xr 
1, khc phiic kp thôi cáo sii' cO s1it, 1in dat, ô nhiêm, suy thoái, can kit ngun 
rnxc duOi dat; 

- Chñ tr9ng vic báo v ngun mthc dtri dat ti các \r1ng h?n ch khai 
thác nuc du6i dat, cáo khu, ci.m cOng nghip, các khu vuc nuc duoi dt có 
nguy cci b cn kit, ô nhiêm, xâm nhp mn Va cáo khu vc 06 nguy Ca bi sut, 
1n dt; 
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- Nâng cao nng lçrc quán 1, baa v tài nguyen niiâc diiói dt cho các ben 
lien quan d thrc hin tot nguyen tàc baa v nuó'c dithi dat lay phông ng1ra lam 
chinh, gn vi khai. thác, sr diing hcp 1, tiêt kiêm, hiu qua tài nguyen nithc 
dithi dt và bào v nguôn mthc m.t, bào v môi trumg, bào v ràng và tài 
nguyen thiên nhiên. 

ifi. NQI DUNG THçJ'C H11N 

1. Thirc hin vic hn ché khai thác rnthc duói lt trên dja bàn thành 
ph Ià Nng 

- To chirc vic khoanh dlnh,  cong be, IJanh miic, Bàn dè phan yang han 
ch khai thác nithc duói dat; thammi.ru rà soát, diêu chinE theo quy djnh; 

- Lp và t chirc thrc hinphuang an t chtrc thuc hiên viêc han ch khai 
thác trên da bàn thành phô Dà Nng; 

- Thông báo Fhuang an t chic thirc hin viêc han ch khai thác nithc 
duri dat den các to chc, cá nhân có lien quail; 

- Huâng dn cáo t châc, Ca nhân có cOng trinJi khai thác nuót ckr&i d.t 
thuá ng han  chê khai thácn du6i dat th'çrc 1iiii các bin pháp han  chê 
khai thác nuóc dui dat theo quy dianE; 

- Dinh k' n.m (05) nàm mt ln hoc trong tn.r?mg hçrp cm thi&, thirc 
hin vic rà soát Phuang an han chê khai thác nuó'c duói dt, trhth IJBND thành 
phô quyêt djith vic diêu chinE, bO sung yang han  chê khai thác nuó dtrói dat 
trCn da bàn thânh phô; 

- Thanh tra, kiêm tra, xr l vi phrn pháp lut v vic han  ch khai thác 
nithc dui dat trên da bàn thàrth phO Dà Nàng. 

2. Tang cirô'ng cOng tác kiêni tra, giárn sat, xfr 15i vi phani di vó'i các 
hot dng thäm do, khai thác nw&c dithi dat, khoan khão sat dja chat cOng 
trInh, thäm dO cTja cht, thám dO, khai thác klioáng san, xfr l nn móng 
cOng trInh, tháo khO mO Va CáC hot dng khoan, dào khác có lien quan den 
nu'&c thrói dat 

- Giám sat ch.t ch các to chiirc, Ca nhan có lien quan dn baa v nu&c 
dtrói dt trong cáo hoat dng thám dO, khai thác nuOc duói dat, khoan khào sat 
dia chat cOng trrth, thàm dO dja chat, thàm dO, khai thác khoáng àn, x 15r nOn 
móng cOng trinh, tháo khô mO và cáo hoat dng khoan, dào khac có lien quan 
dn nuóc duói dat, dam báo tuãn thi dáng quy dnh tai Thông tLr sO 75120171TT-
BTNMT; 

- Tang cuOng dOn dOc, kiêm tra, giám sat vied thiic hiên trách nhiêm bào 
v nuOc duói dat cüa cáo chü cong trinh khai thác nuóc duói dat tai  các yang 
han ch khai thác nuc dui dat, cáo ldiu, ciim cOng nghiêp, cáo khu vrc nirc 
duói dat có nguy cci b can  kit, 0 nhiêm, xâm nhp mn và cáo khu virc có nguy 
ca bi sut, him dat dôi vó vic: 

+ Gi gin ye sinh xung quanh giOng khai thác và thrc hin cáo biên pháp 
phOn. chOng. ngãn ngü'a ô nhiêm nurc dLri dat qua iëng khoan khai ththc; 
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+ Xây dirng yang bâo h v shili cüa cong trinh theo quy djith cüa pháp 
luât v tài nguyen rnróc (doi vói các Cong trInh cap nuic sirih  hoat); 

+ T chic 1p dt thik bj, b tn nhân 1rc thrc hin vic quan trc imi 
lu'gng, m1rc nixó'ë, chat luçing nizó'c tai các giêng Ithai thác, ging quan tr.c cüa 
cong trInh báo dãm thông sO, hInh thic Va ch d quan tràc dê cung cap, cap nht s lieu vào h thông giám sat khai thác, si ding tài nguyen nuc cüa c 
quan quân 1 nhà nu&c theo quy dnh tai Thông tiz sO l7/2O21/TT..Byf; 

- Dj vói cac h, b chira hoc khu irc cha nuc thai, bä qung và các 
cht thai lông khác trong hot dng khai thác khoáng 

san phái tuân thu cáo quy dnh, yêu cu ye báo v môi tnrng thea quy djnh cüa pháp 1ut v bâo v môi 
trung, khong san và pháp 1ut ye tài nguyen ni.ró'c d bâo dam không gay 8 
n1iim nuó'c dithi dat; 

- Tang cuàng các bin pháp nàm tInh blab, phát hiên kip thi, xü 1 
nghiêm các th chrc, Ca nliân trong qua rhth hoat dông san xuât, kinh doanJi vi 
phm pháp 1ut ye khai thác, s1r diing, bão ye nuóc duó'j dat. 

3. .Xfr 15, tram 1pging khOng sfr ding 

- T chrc diu tra, thong kê, rà soát, phân lo.i ging khOng sir 
dctng phái tram lap; 

- Lap daith mc ging không sü ding phái tram Mp di vOi cáo ging 
duo phân 1oi theo quy dith ti KEoán 1 vã Diem d Khoán 3 DiCu 4 Thông tu s 72/2O17/TT-BTNvIT gOm: 

± Cáo ging khai thác mróc dui dat thuôc tnthng ho không phái xin 
phép khai thác, sir dung nuo theo quy djnli cia pháp 1ut ye tài nguyen nllOc, 
baa gm cáo giêng không si dwig thuc  mttrong các tmng hçp sau day: (1) 
Ging có th tip tic khai thác, nliimg chi giêng không có thu câu tiêp tic lthai 
thác, sir ding nithc và khOng có ke hoch dê s1r dung cho cácmuc dIch khác; (2) 
Ging không si ding nàm trong phin vi bj thu hôi dat, giái phóng mt bang 

ma 
t chic, cá than nhn bàn giao mt bángkhong sü dung; (3) Ging b hông 
không khc phc du'c; giêng không the tiêp tic khai thác do bi ô nhim, chat 
1uig nuo'c không dáp mg yêu câu cho muc dich si dyng hoác do cáo nguyen 
than khác; (4) Giêng ma chu giêng vi phm pháp luat ê taj nguyen nuóc, d bi 
ca quan nba nithc có thâm quyên áp diing bin pháp buôc phái tram 

lap gieng thea quy dn1i cua pháp lu.t. 

+ Các ging không sü dçing kbOng thuôc cáo tnrè'ng hçip quy dnh ti 
Khoãn 1 và Khoán 2 Diêu 4 Thông tu sO 72/2O17/TT-BTMT gm: Giêng tn 
tai trên thu'c t nhung khOng sir dyng Va khOng xáo djnh dIuGC chü giêng. 

- DanE mic ging khOng sir dyng phãi tram 1p, baa gm danE sách trng 
ging khOng s dng phâi tram lap, bao gOm các ni dung chü yu: ten, dia c 
can chu ging và gieng phái tram lap; loi giOng (giêng khoan l khoan, ging 
dào); dtrng kInh, chiêu sâu giêng; tuith trang thc të cña giêng; l do phâi tram 
1p va k hoch tram lap; các thông tin khác lien quan den vic tram 1p ging 
(nu có); 



- Xr 1, tram 1p gMng khai thác nithc dithi dt theo quy djnh. 
4. Tuyên truyn, ph biên các van ban quy phm pháp Iut có lien 

quail den cong tác bão v tài nguyen ntthc dithi dt 

- Rà soát các vn bàn quy phm pháp 1ut ye tài nguyen nixâc, các thu tuc 
hành chInh d ban hành hoc cong bô có lien quan den quail 1 và bào ye nithc 
dithi dat dê dê xuât Co quan Co thâm quyên sira dôi, bô sung hoc ban hành van 
bàn b sung, süa dôi, thay the bào dam phñ hçip vói Lut Tài nguyen. nuó'c va 
các Nghi djnh, Thông tu huóng dan thi hành; 

- T.p hun nâng cao näng lirc quàn 1, bào v tài nguyen nixOc duâi dt 
cho các ben lien quan dé thirc hin tot nguyen tàc bào ye nuâc duoi d± 
phng ngra 1m chInh, gàn vOl khai thác, si:r di:mg hçp 1, tiêt kiêm, hiu qua tài 
nguyen nithc duói dat và bào v nguôn nuOc mat, bào v môi tru'ôiig, bào v 
nrng và tâi nguyen thiên nhiên; 

- fa dng hoá các hIrth thüc tuyên truyên, ph bin các van bn quy pham 
pháp 1ut, cung cap thông tin den các tO chic, cá nhân có lien quan nhanh 
chóng, kp thi, chInh xác, dê hiêu, dê áp dung. 

IV. TO CJE[U'C THC HTJN 

1. So' Tài nguyen và MOi truè'ng 

- Rà soát các van bàn quy phrn pháp 1u.t v tài nguyen nuOc, các thu tue 
hàrth chInh da. ban hành hoc cOng bô có lien quan den quàn l và bào ye nuOc 
dtrOi dat dê dC xuât co quan có thâm quyên süa dOi, ho sung hoc ban hành van 
bàn thay the bào dam phii hop vói LuQt Tài nguyen ntrOc và các Nghi dinE, 
Thông tu huóiag dan thi hành; 

- To chüc thirc hin phuong an to chic thirc Men viêc hn ch khai thác 
tren da bàn thành phô Dà Nàng (sau khi ducic UBND thànE phO Dà Nng phê 
duyt); 

- Chu trI, ph6i hop vOi Phèng Tài nguyen và MOi trumg cp huyên, lily 
ban nhân dan cap xã to chic diêu tra, thông kO, rà soát, phàn loi Va lap danE 
miic ging không sü d\lng phài tram lap. Trên Co s danh miic giêng không sO 
diing phài tram lap dâ ducic ,phê duyt, SO Tài nguyen và Môi truOng chu tn, 
phéd hçTp vOi Uy ban nhãn cap xà thông baa tói chu giêng dê thi cong tram 1p 
ging theo quy dnh. Dôi vó'i trixmg hop gieng phãi tram lap trong danE muc 
ging khOng sO digig phài tram lap ma không xac djnh dcrgc chO ging thi SO 
Tài nguyen và Môi truO'ng chO tn, phôi hop vOi Uy ban nhân dan cp huyên, lily 
ban nhân dan cap x. to chOc thi cOng tram lap theo quy dinE. 

- Chu trI, phi hop vOi CC co quan, do-n v lien quan t chOc kim tra, 
giám sat dOi vOi các hot dng khoan, dào, thäm dà, khai thác nuOc duOj dt, 
khai thác khoáng san, xO 1 nên móng cOng trinh, xay dimg cOng trInh ng.m, 
tháokhOmO; 

- Tang cuàng kiCm tra, giám sat vic chap hành các quy dinh v quan trc, 
giám sat tài nguyen nuO'c; 



D 

- Tang cu&ngtuyên truyn, ph biên, t.p hun các quy dnh v quãn l và 
baa v nuó'c dithi dat den doarth nghip Va dia phuong nhãm dam baa thtrc Iiiên 
tht các quy djnh ye bâo v nrn9c du&i dat, ngàn ngra các hânh vi vi phm pháp 
1utv khai thác, s1r dyng, baa v tài nguyen nithcduój dat, 

2. S& Nông nghip và Phát trin nOng thou 

- Chü tn, phi hcip vó'i các s&, ban, ngành và TJBN]i các qu.n, huyên thuc 
bin t& các phuang an d:ám báo cap nithc cho sinh ho.t nOng thôn Va san xuât 
nông nghiêp, lam nghip, nuôi trông thtiy san nhàm hn ch khai thác, dyng 
nithc duói dat; 

- Don dc cac dan v.j cp nuó'c sinh hot nông thôn lap h scy d nghi cp 
Gthy phép thàm do, khai thác, sir diing tài nguyen nuó'c theo dung quy dnh; 

- Hithng dn cho các h san xuât nOng nghiêp, chàn nuOi quy mô gia dIrth, 
nhô lC thirc hin tOt cáo các bin pháp chông ô nhiêm các tang chira nuó'c duó'i 
dt do hoá chat báo v thrc vt và chat thai tr các hot dyng san xuât nông 
nghip, chan nuOi.. 

3.S&Xâydirng 

- Cn ctr Phuo'ng an to chirc thçrc hiên vic h?.n ch khai thác nuoc duói d.t 
trén dja bthn thành phO dã duçic phê duya, tO chirc thrc hin cáo phuang an d dni 
baa cung cp nuóc tr mng lui cOng tninh nuc sach dO thi cho cac t chic, cá 
nliân b. thu hi giây phép khai thác nuó'c duói dat trong phm vi quán 1; 

- YCu can cáo tO chrc, ca IThan cáo hoat dng khoan kháo sat da chat 
cOng trinh, thäm dO dja chat, xr l nCn rnóng cOng trinE vâ cáo hoat dng khoan, 
dào khác trong xây dixng có lien quan den nuc duó dat phái có phuang an bão 
v n'thc du&i dat dam bào an thu dung quy djnJi tai Thông tLr so 75/2017/TT-
BTNMT. 

4. S&KhoachvàJJutu' 

- Ph6i hcrp vi So Tài nguyen vâ MOi trueing trong vic d xut, phân b 
kinh phi cho các nhim vy, dir an ye. tài nguyen nuOc tir nguôn vOn dâu tu' cong 
và nguôn vOn khác theo quy djnh; 

- Yêu cu cáo t chirc, cá nhân khai thác, s1r ding tài nguyen nuOc (khOng 
thuôc các truOng hp"p khai thác, str dyng tài  nguyen nuó'c không phái dàng k, 
không phài xin phép theo quy djnh cüa Lut Tâi nguyen nuOc) lap h sa, thu tuc 
d ng ca quan nhà nuOc cO thâm quyên cap giây phép thm dO, khai thác, sfz 
dyng tài nguyen nuOc trtrOc khi quyêt dinE viec dâu tu; 

- Di vOi cáo dr an xây dmg hO chia trCn song, sui, SO K hoach va 
Du tu phãi ly kiên thâm dnh cüa SO Tài nguyen va Môi truOng ye các nôi 
dung lien quan (quy hoch tâi nguyen nuOc, các hang mic cOng tninh dê báo 
dam duy tn dOng chay tOl thieu, sü diing nguôn nuOc tong hp'p, da rnyc tieu, sO 
dyng dung tIch chCt 0i1a hO chua trong truO'ng hcTp han han, thiOu nuOc nghiOm 
irpng, báo dam su di cu cia cáo loai Ca, sir di lai cia phucng tiên van tâi thüy 
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di vii các doan  song, suM có hot dng 4n tài thüy) tnrc khi trInh c.p có 
thâm quyn phê duyt. 

5. S& Tài chInh 

- Phi hcp vi Sr Tài nguyênvà Môi tnthng trong vic d xut, phân b 
kinh phi cho các nhim vy., dir an ye tài nguyen nuó'c và các nhim VU qun l 
tài nguyen nuóc ttr nguôn von sir nghip kinh tê, sir nghip môi tnthng, tin cap 
quyn khai thác tài nguyen theo dung quy djnh; 

- Chii tn, phéti hqp các co quan lien quan tham mini UBND thãnh pM xay 
dmg, ban hành bO don giá tInh thu6 tâi nguyen trên da bàn thành phô, phü hçip 
v6i khung giá tInh thuê tài nguyen thiên nhiên do BO Tài chinh ban hành. 

- Tham miiu cM dO s1r dyng, phân M tin cp quyn khai thác tài nguyen 
nu&c uu tiên sü dyng dê bão dam cho hoat dng bão v tài nguyen nuâc, cAm 
moo giói hành lang bào v nguôn nithc, giám sat hoat dng khai thác nuóc va 
các hot dng phàng ngra, ñ'ngphó khAc phiic slr Co Ô ithiêm nguôn nuóc. 

6.S&Yt 

- Xây dimg K hoach  và th chirc kim tra vic thrc hin Thông ttr 
41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 cüa BOY té ban hnh quy chuân k thuât 
quc gia và quy djnh kiêm tra, giám sat chat lugng nuóc sch si dicing cho mic 
dIch sinlhhoat; 

- S&m tham miru IJEND thành pM Ban hành Quy chun k thuât da 
phuong v chat luçxng nuó sch sir ding cho miic dIch sinh hoat. 

7. COng an thành phô 

Chi do lic lug'ng Cánh sat phông, cMng tOi phm ye môi trLthng, cáo 
dan vj Ca lien quan, cOng an cáo qun, huyn, xä, phithng tAng cung cáo biên 
pháp 11Am tIuh hinli, phát hin k.p thai, hem tra, xü 1 nghiêm cáo to chuc, cá 
nhân trong qua tnInh hot dng san xuât, kinh doanh vi phm pháp luât ye tài 
nguyen nixO'c; 

8. Ban quail l Khu cOng ngh cao Va các Khu cong nghiêp Pa Nng 
Chu tn, phi hçip vó'i các co quan, dan v lien quan kim tra, giám sat 

viêc thuc hiên trách nhim báo v nuóc duó'i dat, hn chê khai thác nuó'c dui 
dt cüa cáo t chuc, Ca nhân có hot dng khai thác, sir dçing rnxóc di..râi dat tai 
cáo cáo khu, cym cong nghip và khu cOng ngh Gao. 

9. Báo B Nàng, Dài Phát thanh - Truyn hInh Ba Nng 
- TAng ci.thng cOng tao tuyên truyên, pM bin cáo quy dnh cüa pháp luât 

v hot dng thAm dO, khai thác, sü dyng, bào v tài nguyen nithc, hành ngM 
khoan nuc dt.rói dat; 

- Kp thai phân ánh các truOng hcp vi phrn pháp lut v tài nguyen nithc 
nhm gop phn nâng cao ithn thuc cong dOng ye trách nhiêm quân 1, bâo ye, 
khai thác, sir ding tiêt kiêrn, hiu qua tài nguyen nithc. 

10. TJBND cc qiin, huyên, xt, phir&ng 
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- Thithng xuyên tuyên truyn, ph bin pháp 1u.t v báo ye nuc duó d.t 
dn các t chrc, cá nhân trên dia bàn; 

- Tang cuèng kiêm tra, giám sat dôi vói các t chirc, cá nhan boat dng 
trên dia bàn có các hoat dng khoan, dào, nhât là dôi vói hoat dông khoan, dào, 
thi nghiêm trong tham do dja chat, khai thác khoáng san, xi 1 nên móng cong 
trinh, xây drng cong trinh ngâm, tháo khô mO theo quy dnh tai Thông ti.r s 
75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/20 17; 

- T chirc diu tra, tMng ice cáo ging khoan, giêng dâo dang sr dung và 
các ging không si:r dyng; dôi vó'i các giêng khOng sü dung, yêu câu chñ 

quàn 1 ging phái th hin tram lap theo quy djnh dê bâo v tang chira nithc; dinh k3r 
gCri báo cáo tng hcp ye SO' Tài nguyen và Môi truO'ng ket qua thông kê và tram 
1p ging theo quy djnh; 

- T chic dang k khai thác nuc9c duO'i dt theo thm quyn và thrc hiên 
ch do báo cáo theo quy djnh; 

- Phi hcp vói S Tài nguyen và MOi truO'ng trong vic giám sat cac th 
chirc, cá uhân trên da bàn trong victhiic hiên cáo biên pháp han ch khai thác 
nuó'c duói dt theo Phumg an dugc UIBND thành phô phê duyet; 

(Phán cong thc hin dOt vó'i các nhim v chinh tat Phu luc kern theo,) 
Trên day là K hoach tang  cu&ng cOng tác bào ye tài nguyen nuc dr6i 

dt trên dia bàn thành phô à Nàng, yêu câu cáo sO', ban, ngành, Chü tich ND cáo quail, huyCn, xà phuO'ng và cáo tO chic, cá nhan có 
lien quail. trin khai thuc hiCn. 

£n1 k' báo cáo k& qua thrc hin v UBND thàrth ph (thông qua SO' Tài 
nguyen Va MOi tru'O'ng) truO'c ngày 10/12 hang nàm. 

Trong qua trmnh t chO'c thc hin nu 06 khó khàn, vu&ng mc thi các cc 
quan, dcm vj phàn ánh ye SO' Tài nguyen và MOi tnrng dê tong hp báo cáo 
UBND thànli ph6 xem xét, chi 
Noinhân: 
- B Tài nguyen và Môi tru'Oiig; 
- Thuring trirc Thành üy; 
- Thixà'ng trrc }IDND thành pho; 
- CT, cáo PCT TJBND thành phô; 
- Cáo S&, Ban, ngành, on vi lien quail; 
- UBND cáo qun, huyn, x, phu'&ng; 
- Các To chirc Doàn th; 
- Cong ty CF Cp nocrc Dâ Nng; 
- Cong ty TNHH MTV Khai thác TL Ba Näng; 
- CVP, các PCVP [JBND thành phO; 
-DàiPT& THBàNang; 
- Báo Ba Nng; 
- Lru: VT, STNMT, DTBT. 

Lê Quang Nam 



PIH•I kiC 

CONG TO CffIC TRIN KFIAI THIXC 1IIJN KE bACH 
hoach s 15  /I(T-I-UBND ngày t5 tháng g náin 2022 cia UBND thànhph4) 

San pham fJo'n vi chu tn Don vi phoi hop 
Tiên do. 

.' 

thuc bien Ghi chu Ten cong viec 

Han chê khai thác nu'ó'c diró'i dat 

Tharn rnuu ra soat, dieu 
chinh Danh muc, Ban do 

phan vunghn che khai thac 
nucic durn dat 

Danh muc, 
Ban do phan 

vunghan 
che khai. 

thac nuae 
,. 

duoi dat tren 
d bàii 

thanh pho 
Da Nàng 

(ctieu chrnh, 
b sung) 

, ,. 
Sa Tai nguyen 
va Moi truo'n.g 

Sa Xay dirng, Cong 

. . 
va Phat trien nong thon, 
Y te, Uy ban than dan 

- 
cac quan, huyen, xa, 

: 
phuoiig Va dal diçn c9ng 

dong dan cu, dai then 

. 
duoi dat co lien quan 

Tham muu thuc 
hin khi phat hl9n 
vieckhoanhdinh 
hoac ap di.mg cac 
.,. 

bien phap han  che 
khai thac nuo'c 
du'&i dt không 
1 pnu nçp vo.i cac 

tieu chi quy dinh 
cua Ngh dnh 

167/2018/ND-CP 

Lip, to chüc thirc hin 
phuong an t chrc thxc hin 
viêc han chê khai thác trên 
da bàn thành phô Da Nàng 
và rà soát, diéu chinh, bo 

sung 

Phuang an 

to chirc thuc 
hin vic 

han  ch khai 
thac tren tha 

ban thanh 
pho Da 
Nang va 

Phuo'ng an 

(diu chinh, 

Sci Tai nguyen 
va Moi truong 

. 
cong trinh lthai thac 

Theo tiên d d ra 
tai Phucing an to 

chuc thc hin 
vic hn chê khai 
thac tren da ban 

thanhpho a 
ang; 

DjnIT1 kr närn (05) 
nãm rn5t ian ho.c 



b sung) trong trung hp 
can thiêt (dôi vói 
t/hcip rà spat diêu 
chinh, bô sung) 

Thong bao Phuong an to 
chirc thuc hiên viêc han. chê 

- khai thac nuot duoi dat tren 
cac phu'ong tien thong tin ctai 
chung Va Cong thong tin din 

tu cua UBND thanh pho 

Tinlbâi däng 
trenCong 
thong tin 

dien tu cua 

thanh pho; 
cac phuong 
tien thong 

tin ai chiing 
vawebsite 
cuaSaTai 
nguyen va 

Môi tn.thng. 

Sa Tai nguyen 
va Moi ftLrong 

- Cac to chuc, ca nhan 
co cong trinh lthai thac 
nuac trong Phixang an; 
- Uy ban nhân dan CáC 

quan, huyen, xa, 
phuong; 

. 
- Cic Quan l tai 

nguyen nuac; 
- Bo Tai nguyen va Moi 

tnrang. 

Trong thcn han 
ithong qua 15 

ngay lam viec ke 
tr ngay UBNI) 
thinh phô phê 

duyet Phuang an 
to cl-arc thuc hien 
. - vic hn che khai 

thac tren dia ban 
thanh pho Ba 

Nang 



-j 

4 

I-Iuóng dn các t chirc, 
nhân có cong trInli khai thác 
nuóc duói dt thuc ving 

han ch lthai thác ntthc duói 
dt th1rc hin các bin pháp 
han ch lthai thác nuóc dithi 

dt theo quy diflh 

Van bàn 
huó'ng 
dnJhi 
thaoIto, 
dârn/hôi. 

nghj 

S Tài nguyen 
và Môi truông 

- Các t chác, cá nhän 
có cong trinh khai thác 
nuóc trong Phuoiig an;  

- Các S&: Xây dixng, 
NOng ngbitp và Phát 

triên Nông thôn, COng 
thuoiig; 

- BQL KCN cao 
KCN Dà Nng 

- Uy ban nhthi den cac 
qu.n, huyn, xã, 

phumg; 
- COng ty CP Cap nuót 

DàNàng; 
- Cong ty INE-ll-I MTV 
Khai thác Thu loi DN. 

Thuôiig xuyên; 

s au lciii UB]. 
thành ph phê 

duyt Phurnig an 
t chüc thic hin 
viêc han  ch lthai 
•thác trën dia bàn 

thành ph Dà 
Nãng 

5 

Thanh tra, 1cim tra, xCr 1 vi 
phrn pháp 1ut v vic hn 
chê khai thác nuâc duói dt 
tréir dja bàn thànhphô Dà 

Nang. 

S& Tài nguyen 
và MOi tru6ng 

- Cong an thành ph& 
- Uy ban nhân dan các 

qu.n, huyn, xa, 
hung; 

- Các tO chirc có thm 
quyên theo quy dinh v 

xir 1 vi pham hành 
chinh lirih virc tài 

nguyen nuó'c. 

Sau khi TJBND 
thenh ph phê 

duyt Phu'oiig an 
t chc thc hin 
vic han  ch khai 
thác trên dja bàn 

t1iànhph Dà 
Nàng; 

Hang nàrn. 
Ting cirông cong tác kiêm tra, giám sat, xii' I vi pIim di vói các hoit dng thäm do, khai thác nu'ó'c du'ói dt, 
khoan khão sat dja chat cong trmnh, tliãm dO dia chat:, thiirn dO, ldiai thác khoáng san, xü' 1 nên mOng cong trInh, 
tháo kliO mO và các hott dIng khoaii, dão khác có lien qnan den nu'óc du'i dIt 



Sà Xây dirng, Cong 
Thucmg, Uy ban nhn 

dan các qun, huyn, xâ, 
phu&ng và các to chrc, 

Ca nhân Co lien quan 

S& Tài nguyen 
và Môi trLthng Thurng xuyCn 

SO Xây diing, Cong 
Thucng, Uy ban nhan 

den các qun, huyên, xã, 
phirOng và các to chCrc, 

cá nhâri Co lien quaii 

Sà Tài nguyen 
và Môi trirng Thucng xuyCn 

4 

Vinbindôn 

Ki&n tra, giárn sat chat chg 
cáo to chrc, cá nhn Co lien 
quan d&ibáo v rnxâc duOi 
ät trong ác hott dng thäm 

4LO, khai thác nuóc duâi dat, 
khoan khào sat dja chat cong 
tHnh, thärn do dia chat, thàm 
dO, khai thác khoáng sin, xii 
1 nên rnóng cong trmnh, tháo 

khô ma và các hoat dng 
khoan, dào khác cO lien quan 
dn nuâc dixOi dt, &m bão 
tun thu dung quy djnh tai 
Thông ta sO 75/2017/TT- 

BTNMT. 

;Täng CU ng dOn dc, kim 
tra, giámsát viêc thrc hin 
tTách nhiôm báo ye rnxóc 

ckrOi dãtcUa các chü cong 
trInh khai thác nithc dixOi dat 

tCi cáo vüng h,n ch ldiai 
thác nuóc du&i tht, cáo khu, 
cirn cong nghip, các khu 
virc rnzâc dithi dt có nguy 

ca bi can kiêt, 8 nhiêrn, xthn 

dc thuc 
hiên; 

I( hoach 
kiêrn tra, 
giáxn sat 
thxic phê 
duyt; 

Thông 
báo/Báo cáo 
kêt qua kim 
tra, giárn sat; 

Vnbànvá 
kêt qua xi l 

vi phm 
hành chInh 

(n&i co)  
KT hoach 
kiêrn tra, 
giám sat 
dixçc phê 
duyt; 

Thông 
báo/Báo cáo 
két qua klein 
tra, gié.m sat; 



5 

ith.p rnn và các khu virc có 
nguy ca bj st, 1in dat. Van bàn và 

1tquáxr1) 
vi pharn 

hành chinh 
(neu co) 

Van bàn don 
dOc thuc 

him 

3 

Tang cithng các bin pháp 
nàm tInh hInh, phát hiên kip 

thoi, xu ly nghiem cac to 
chirc, cá nhân trong qua trInh 

. 
hoat dong san xuat, kinh 

doanh vi pham phap luat ye 
khai thac, su dung, bao ye 

nuoc duo'i dat. 

Kê hoach 
thanh tra, 

kiêm tra, xr 
1 vi phm 
pháp 1ut \T 

ldiai thác, sir 
dçing, bao v 
nu'âc duói 

- . 
dat; 

Van ban v.a 
ket qua xu ly 

vi pharn' 
hành chinh 

(nêu co) 

Cong an 
Thanh pho 

., So Tai nguyen va Moi 
truo g, 

Uybannhandancac 
quail, huyen, xa, 

phuoiig. 

Thuang xuyen 

4 

Ngän ngl'xa 0 nhirn nuó.c 
duói dat dôi vOi nuó'c thai rO 

. 
ri/phat sinh tu cac ho, be 
chia hoäc khu virc chira 

I-It so rnôi 
truing cña 
cac di.r an 
lien quan 

Các co quan cO 
thârn quyê ii 
phe duyçt no 

sci rnOi truOng 

Các sO', ban, ngành, 
UBND các qunfhuyên, 

- xalphuo'ng co yeu cau 
phôi hçip 

Thuongxuyen 
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nuOc thai, b quing và các 
chat thai lông ldiAc trong hoat 

dông khai thác khoáng san 
pháituán 1hii các quy drth, 

yêu câu ye bâo ye môi trtrông 
theoquy din}i cüa pháp 1uIt 

vC bâo ye rnOi tnrông, 
1dioáng san và pháp 1uit ye 
tâi nguyen nuo'c dê báo dam 

khOng gay 8 nhiêm nLrOc 
du6i dat. 

phâi có 
phu'oiig an 
báo dam 

k]aong gay ô 
nhiCrn niioc 

duOi dat. 

theo quy dinh: 

- SO Td 
nguyen VL Môi 

tnrông; 

- BQL KCN 
cao vt các 
KCN :F 

Niing; 

Dy bLn] nhân 
dan các (lL11, 

huy en.  
K. hoach t 

S 

TO chtrc däng k vâ giárn sat 
t chüc dàng k3 hoat dng 

khai thác, sir dung tâi nguyen 
nl-ro.c. 

chic thac 
hien QD sO 
526 6/QD- 

UBND ngày 
06/11/2018 
cüa UBND 
thànhphô 
Dâ Nàng; 

Báo cáo ket 
qua thuc 

hiCn; 
Báo cáo kt 
qua giárn sat 

thirc hiën  

UBNJI) các 
quin/huyCn, 
xi/phuOrtg 

Sô Tái nguyen vâ Môi 
tnrng 

- T chüc dàng 
k khai thác rnxóc 
drn5i dat: Thuông 

XUyên; 
- Giám sat thac 

hin däng k3r khai 
thác nuâc du&i 
d't tren dia bàn 

thânh phô: Hoân 
thành trong nrn 

2023. 
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däng k khai 
thác nuot 

duói dat ti-en 
dia bàn 

thành phô. 
III Xü 1, tram lap giêng không sü' ching 

To chuc dieu tra, thong ice, ra 
soat, phan loai gieng ithong 

sfr dung phãi tram lap 

Vànbàn 
trin khai; 

Tong hcp 
ket qua dieu 
tra, thông 

ice, ra soat, 
phan loai 

gleng. 

oY .L ainguyCn 
va Moi tmong 

- Phông Tài nguyen và 
Môi tnrông cp huyên; 
-Uybannhandancap 

xa, 
- Chu gieng 

thnh dieu 
tra, thong ke, 

phân loai trong 
näm 2023; 

Cap nhat, bo sung 
thuong xuyen 

hang narn. 

Lp danh mi1c giêng không 
sir dung phái tram lap dÔi VC)i 

các giêng dirçic phn 1o.i 
theoquy dnh ti Khoan 1 a 

Diem d Khoan 3 Dieu 4 
Thông tu so 72/2017tTT- 

BTNMT 

Danh muc 
giêng 1chôig 
si dçing phài 

. i am lap. 

Si Tài nguyCn 
và Môi tru&ng 

- Phông Tài nguyen Va 

Môi trtiimg cap huyn; 
- Uy ban nhn dan cap 

xa; 

T Chü giêng 

Hoàn thành truc 
nàm 2024. 

Cap nhât, b sung 
icm tneo nuv alflfl 

-) 
Xu ly, tiam lap giêng khai 

thác nuóc duói dat 
- 

Phu'ang fl 

tiaifl 1P 
gieng theo 
danh ifli.ic 

du'çic duyt 

Sci Tai nguyen 
Va Môi truôitg 

Si Tài nguyen và Môi 
tru:ông chñ in, phi hçip 

VCfl Uy ban nhân dan 
cap huyn, Uy ban nhan 
dan cap x to chic thi 
cong tram 1p theo quy 

20242030 

Dôi vó'i 
truàng hcip 
giêng phai 
tram iâp 

trong danh 
rn1ic giCng 
khOng sü 



Các s, ban, ngãnh; 

Uy ban nhân dIn các 
quin, huyn, xä, 

phu?rng; 

Dii diên cong dng dan 
Cu; 

Dai diên môt s t chirc, 
cá nhân khai thác, sfr 

diing n116c du&i d.t có 
lien quan 

Thu&ng xuyn 

8 

digig phâi 
tram lap ma 
không xác 
djnh &ric 
chü giêng 

Tuyên truyên, ph biên, rà soát các van ban piy pharn pháp I1Iit có lien quan dn cong tác bão v tài nguyen nithc 
d'uói dat 

Ràsoátcácvmnbãnquy 
pham pháp luât ye tâi nguyen 
riuóc, các thu tue hành chinia 
di ban hành hoIc cong b có 
1ên quali den quail 1 và bão 
V fluóc dL1o'i dat dê dé xuât 
co quan có thârn quyên sira 
dOi, bO sung hoc ban hânh 
van bin bO sung, sira dOi, 

thay th bâo drn phfi h9p vói 
Luit Tâi nguyen nuóc và các 
Nghi djnh, Thông tu hithng 

dn thi hành 

Nãng cao nàng luc quán 1, 
báo v tài nguyen iuróc du6i 
dat cho to chirc/cá nhân 1irn 

cong tao quin 1) Va lien quan 
dCn báo ye nuóc dir6i dat 

Báo cáo kêt 
qua râ soát 
và dê nghj 
bai bO, bO 

sung, chinh 
sfra cac quy 
ctinh có lien 

quan 

Tap huãnitoa 
dam/li 

thao/de tài 
nghiên cüu 

S Tai rig uyCn 
vâ]VfOi trirông 

SciiTâi nguyen 
vàMOi Liuông 

Các sà, ban, ngành; 

Uy ban nhãn dan các 
quIn, huyn, xa, 

phir?ng; 

Dai di cong dng dan 
Cu; 

dii diên môt s t chic,  

Hang nàm 
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cá nhân khai thác, sir 
dung nrnc dixâi cit có 

lien quan 

Vànbânph 
biên, tuyên 

truyn; 

Tin/bài dàng Báo Dà Nng, Dài Phát 
Da dtng hoá các hInh thiirc trên Côi thanh - Truyên hInh Dà 
tuyên truyên, pM biên CáC 

van ban quy ph?m pháp 1ut, 
cung cp thông tin den các to 

chic, Ca nhn có lien quan 

thông tin 
diCn ti cüa 

thàn.h pM; 
S Tài nguyCn 
vá Môi trithng 

N&ig 

Các s, ban, ngành; Thuông xuyên 

nhanh chóng, kjp thai, chInh cac phuurg 
Uy ban then dan các 

xác, d hiu, d áp diing. tiên thông 
tin dai  chuing 
và website 
cüaSó'Tâi 
nguyen và 

qun, huyn, xa, 
phuông; 

Môi tru&ng. 
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