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Đề nghị xây dựng Dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi)
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 99/NQ-CP
ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của
Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến
hành rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật tài nguyên nước 2012 và
các quy định pháp luật khác có liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình
Chính phủ về đề nghị xây dựng Dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Luật tài nguyên nước năm 2012 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012,
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 đến nay. Luật tài nguyên nước năm
2012 với mục tiêu khắc phục những hạn chế, bất cập Luật tài nguyên nước năm
1998, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân
dân, do nhân dân, vì nhân dân, có được hành lang pháp lý trong quản lý tài nguyên
nước phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thế giới.
Trên cơ sở các quy định của Luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các
Bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương đã ban hành nhiều văn bản quy định
chi tiết thi hành Luật; các bộ, ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương tích
cực triển khai thi hành Luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
Qua gần 9 năm thực hiện, Luật tài nguyên nước năm 2012 đã góp phần tạo
chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng được việc đưa các chủ trương của Đảng,
quy định của Nhà nước đối với công tác quản lý tài nguyên nước, phù hợp với
quy định quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, đặc biệt là quy định tài nguyên nước
là tài sản công (Điều 53 Hiến pháp) mang lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước
từ hoạt động khai thác, sử dụng nước kể từ khi Luật tài nguyên nước được ban
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hành, với sự phát triển nhanh chóng và đạt được nhiều thành tựu trong phát triển
kinh tế - xã hội dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng về nhu cầu khai thác, sử dụng
tài nguyên nước. Trong khi đó, tài nguyên nước Việt Nam đang phải đối mặt với
nhiều thách thức lớn và cần thiết phải được bảo vệ, phục hồi để bảo đảm an ninh
tài nguyên nước quốc gia, đòi hỏi pháp luật về tài nguyên nước và một số Luật
liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước cần thiết phải sớm được cập nhật,
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm tính thống nhất, toàn diện.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường
đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức rà soát, đánh giá các
bất cập, hạn chế của các quy định pháp luật về tài nguyên nước trong Luật tài
nguyên nước và các luật khác có liên quan; phân tích bối cảnh, yêu cầu quản lý
và bảo vệ tài nguyên nước trong thời gian tới và cho thấy cần thiết phải được
nghiên cứu sửa đổi, bổ sung xuất phát từ những lý do cụ thể sau:
1. Tiếp tục cập nhật, thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách
mới của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước
Hiến pháp năm 2014 quy định: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng
sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các các tài
sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà
nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; đồng thời Nhà nước khuyến khích
mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng
tái tạo; tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên,... phải
bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ “Chủ
động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên
tai, dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững
tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng
đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng
môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế
xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”. Báo cáo chính trị của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng nêu rõ “Xây dựng chiến lược an ninh nguồn nước quốc gia”.
Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Hội nghị Trung
ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài
nguyên và bảo vệ môi trường, nêu rõ: “Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài
chính, tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu,
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; quán triệt và vận dụng có hiệu quả các
nguyên tắc: người gây ô nhiễm phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải
tạo và phục hồi môi trường; người được hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải
có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi
trường”.
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về
nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền
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kinh tế, nêu rõ quan điểm: đa dạng hóa các hình thực huy động và sử dụng nguồn
lực; thúc đẩy xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước;
áp dụng nguyên tắc thị trường trong quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn lực cho
phát triển; Đẩy mạnh kinh tế hóa nguồn vật lực, trong đó tập trung vào nguồn lực
tài nguyên thiên nhiên; tất cả các nguồn lực được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử
dụng tiết kiệm hợp lý, phát huy tối đa hiệu quả và phát triển bền vững. Đồng thời
Nghị quyết cũng đưa ra các giải pháp như: sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện luật
pháp, cơ chế, chính sách để khơi thông, giải phóng tối đa và nâng cao hiệu quả sử
dụng các nguồn lực hiện có, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, khai thác, sử dụng các
nguồn lực của đất nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp
quản lý hiện đại,...
Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ ban hành Chương
trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành
Trung ương Đảng Khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo kết luận số 56-KL/TW ngày
23/8/2019 của Bộ Chính trị nêu các giải pháp, nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi
khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, trong đó cần tập trung hoàn thiện
chính sách pháp luật, kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về ứng phó
với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; hoàn thiện cơ chế
để thực hiện minh bạch hóa trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, đặc biệt
đối với tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước.
Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số
122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 trong đó nêu rõ nội dung “Có giải
pháp cụ thể, khả thi, trước mắt và lâu dài bảo đảm an ninh nguồn nước trong bối
cảnh diễn biến phức tạp của thiên tai, biến đổi khí hậu,...”.
Trong nội dung của Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021
của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 20212026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
năm 2021-2026 nêu giải pháp đẩy mạnh rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định
của pháp luật theo hướng vướng mắc ở cấp, ngành nào thì cấp ngành đó chủ động,
tích cực sửa đổi, hoàn thiện, nghiên cứu khẩn trương sửa đổi, thay thế cơ chế,
chính sách không còn phù hợp với thực tiễn để tháo gỡ điểm nghẽn và giải quyết
những vấn đề tồn đọng gây thất thoát, lãng phí, bảo đảm tổng thể, toàn diện và sự
thống nhất trong hệ thống pháp luật.
Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Chính phủ đã có Tờ trình số 317/TTr-CP trình
Quốc hội về đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước
giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2045, trong đó có giải pháp: rà soát, hoàn
thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến nước theo hướng quản
lý nhu cầu, kinh tế hoá, xã hội hóa, chuyển đổi số, hoàn thiện cơ chế phối hợp
giữa các bộ, ngành, địa phương tăng cường phân cấp, giảm thủ tục hành chính,
minh bạch; huy động nguồn lực, tạo điều kiện, động lực cho tổ chức, cá nhân tham
gia đầu tư, quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng ngành nước; khuyến khích sử dụng
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nước tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng nước, tái sử dụng nước, bảo vệ môi
trường nước.
Như vậy, cần thiết phải cập nhật, thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính
sách mới của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước. Trong đó,
cần nghiên cứu, sửa đổi ban hành Luật tài nguyên nước (sửa đổi) theo hướng bổ
sung, hoàn thiện các chính sách đã ban hành và nghiên cứu tích hợp các quy định
về quản lý nước trong một bộ luật về nước để quản lý, kiểm soát, điều tiết toàn
diện các vấn đề về nước trên cơ sở thống nhất quản lý về tài nguyên nước.
2. Khắc phục những vướng mắc của Luật tài nguyên nước hiện hành,
bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật khác có liên quan đến quản
lý, bảo vệ tài nguyên nước
Kể từ khi Luật tài nguyên nước 2012 có hiệu lực thi hành, có thể thấy rằng
qua quá trình thực thi và triển khai thực hiện Luật tài nguyên nước và hệ thống
các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước và các chính sách liên quan
cho thấy, về cơ bản các quy định của Luật tài nguyên nước 2012 phù hợp với thực
tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong
xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các Bộ, ngành, địa
phương, các tổ chức, cá nhân và người dân về bảo vệ tài nguyên nước. Tuy nhiên,
trong quá trình triển khai cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần thiết phải sửa
đổi, bổ sung để bảo đảm phù hợp với thực tế, nâng cao hơn nữa hiệu quả hiệu lực,
tháo gỡ khó khăn cho các Bộ, ngành, địa phương và các đối tượng thuộc phạm vi
điều chỉnh của Luật tài nguyên nước, cụ thể:
- Một số quy định của pháp luật tài nguyên nước cần phải được cập nhật,
bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của thực tế và phù hợp với pháp luật có liên
quan như quy định về quy định vật thể chứa nước (dòng sông, tầng chứa nước),
quy hoạch tài nguyên nước, cấp giấy phép tài nguyên nước, bảo vệ tài nguyên
nước. Ngoài ra, thể chế, chính sách hiện nay chưa được tích hợp các quy định về
quản lý nước trong một bộ luật về nước để quản lý, kiểm soát, điều tiết toàn diện
các vấn đề về nước trên cơ sở thống nhất quản lý về tài nguyên nước. Điều này
gây chồng chéo trong quản lý, phân định thẩm quyền, trách nhiệm của từng Bộ,
ngành, địa phương trong quản lý nguồn nước, quản lý hoạt động khai thác, quản
lý hệ thống cấp nước, xử lý nước thải,…
- Vấn đề bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia chưa được quy định
trong Luật trong bối cảnh tài nguyên nước của nước ta đang phải chịu nhiều thách
thức như phụ: thuộc lớn vào nước ngoài; phân bố nước không đều theo không
gian, thời gian; tác động của biến đổi khí hậu; suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn
nước; mâu thuẫn sử dụng nước trên lưu vực sông; khả năng tiếp cận nước sạch an
toàn chưa cao; hiệu quả sử dụng nước thấp,…
Đặc biệt là vấn đề bảo đảm an ninh nước cho sinh hoạt đã và đang là vấn
đề lớn cần phải có các cơ chế, chính sách đồng bộ để giải quyết, nâng cao tính
chủ động về nguồn nước và bảo đảm an toàn cấp nước cho sinh hoạt và nhu cầu
thiết yếu của nhân dân ở mức cao nhất trong mọi tình huống.
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- Chưa có cơ chế, chính sách minh bạch, rõ ràng để điều kiện thuận lợi, hấp
dẫn khuyến khích các nguồn lực xã hội (nguồn lực về tài chính, con người, công
nghệ) của các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện
các hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương như hoạt
động quan trắc tài nguyên nước; phục hồi các dòng sông bị suy thoái, cạn kiệt, ô
nhiễm; thẩm định các dịch vụ công; các hoạt động bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, khôi
phục cảnh quan, phát triển nguồn sinh thủy. Điều này dẫn đến việc thực thi các
chính sách, pháp luật còn chậm, kém hiệu quả, hiệu lực, thiếu đồng bộ và gây áp
lực rất lớn lên ngân sách nhà nước.
- Chưa có chính sách, quy định cụ thể nhằm tính toán đầy đủ giá trị của tài
nguyên nước, dẫn đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chưa tính toán đủ giá
thành sản phẩm, chưa xác định chính xác hiệu quả sử dụng nước, dẫn đến việc
tính thiếu, thu không đủ dẫn đến việc sử dụng nước không tiết kiệm, thất thoát,
lãng phí nước, gây thất thu ngân sách nhà nước và triệt tiêu động lực phát triển,
không kêu gọi được việc xã hội hóa trong ngành nước, nhất là cấp nước cho nông
nghiệp.
- Chưa có chính sách cụ thể, rõ ràng về sử dụng và phân bổ nguồn thu cho
hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy, dẫn đến không thúc đẩy phát triền kinh tế các
vùng miền, đặc biệt là không bố trí đầy đủ kinh phí hoặc nhiều địa phương không
có quỹ đất để trồng rừng thay thế đã giảm giảm ý nghĩa chính sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng, sử dụng tiền chưa thực sự đúng mục tiêu dẫn đến giảm động lực
tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong bảo vệ, phát triển rừng và các
hoạt động tạo nguồn sinh thuỷ.
3. Tiếp thu kinh nghiệm quản lý và bảo vệ tài nguyên nước của các
nước trên thế giới
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong khai thác, sử dụng và bảo vệ
tài nguyên nước, ngoài việc nghiên cứu, rà soát những tồn tại, bất cập của Luật
tài nguyên nước 2012, cần thiết phải tiếp tục tham khảo và tiếp thu các kinh
nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới, các nước có điều kiện tương đồng trên
thế giới như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp, Úc, Nam
Phi, Hà Lan..., nhất là trong việc nghiên cứu, đề xuất các chính sách mới trong
việc quy định quản lý dòng sông, hành lang bảo vệ nguồn nước, không gia cho
sông, vùng bổ cập nước dưới đất, phòng chống sạt lở bờ sông, phục hồi các nguồn
nước bị suy thoái, cạn kiệt, tài chính về tài nguyên nước, phân công, phân cấp
trong quản lý, bảo vệ, khai thác, phát triển nguồn nước, bảo đảm an ninh nguồn
nước,… đảm bảo công bằng trong tiếp cận nguồn nước; mọi người dân, mọi đối
tượng sử dụng nước được tiếp cận và sử dụng nguồn nước trong sinh hoạt, sản
xuất với chi phí hợp lý.
Vì vậy, để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm mới của Đảng và Nhà
nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước và việc tổng kết, đánh giá tình hình thực
hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, việc sửa đổi, bổ sung các quy
định của Luật Tài nguyên nước, đồng thời bổ sung các chính sách mới để điều
chỉnh một số nội dung phát sinh trong thực tiễn là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu
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quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng, an ninh, quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp; xây dựng hệ
thống chính sách pháp luật về tài nguyên nước một cách đồng bộ, tổng hợp, thống
nhất, đảm bảo an ninh tài nguyên nước.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích
Tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về tài nguyên nước và một số
các quy định pháp luật khác liên quan đến khai thác, sử dụng nguồn nước, sản
xuất và cung cấp nước sạch,... nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả, nâng tầm công
tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước phù hợp các quan điểm, chủ trương,
chính sách mới của Đảng, Nhà nước và tạo được hành lang pháp lý đồng bộ về
quản lý, bảo vệ tài nguyên nước quốc gia, góp phần quan trọng trong phát triển
bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.
Hoàn thiện khung pháp lý về tài nguyên nước phù hợp với đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng tới quản trị tài nguyên
nước quốc gia trên nền tảng công nghệ số và tích hợp các quy định về quản lý nước
trong luật tài nguyên nước để quản lý, kiểm soát, điều tiết toàn diện các vấn đề về
nước, bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia trên cơ sở thống nhất quản lý về
tài nguyên nước; đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đủ cơ sở pháp lý để giải quyết
những vấn đề về tài nguyên nước đặt ra của giai đoạn phát triển mới; bảo đảm tương
thích với pháp luật và thông lệ quốc tế; tạo hành lang pháp lý đồng bộ về tài nguyên
nước, thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
a) Tài nguyên nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, thiết yếu, là tài sản
công thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước thống nhất quản lý. Việc khai thác sử
dụng tài nguyên nước phải theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và phải
được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, đáp ứng
nhu cầu trước mắt và lâu dài;
b) Kế thừa các quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012 đang phát
huy hiệu quả; bãi bỏ các quy định bất cập; cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định
hiện hành cho phù hợp với thực tiễn, các yêu cầu về bảo đảm an ninh tài nguyên
nước, bảo vệ tài nguyên nước và các yêu cầu về tài nguyên nước trong tình hình
mới; luật hoá một số quy định trong các văn bản dưới luật nhằm tăng giá trị pháp
lý của các quy định này;
c) Hướng tới quản trị tài nguyên nước quốc gia trên nền tảng công nghệ số
và tích hợp các quy định liên quan đến quản lý nguồn nước, khai thác, sử dụng,
cấp nước trong luật tài nguyên nước; tiếp tục đổi mới thể chế, chính sách theo
hướng xã hội hóa ngành nước, khuyến khích, thu hút các nguồn lực xã hội, các
thành phần kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển nguồn
nước, giảm thiểu tác hại do nước gây ra và nâng cao giá trị của nước;
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d) Nâng cao mức đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia, giảm thiểu tối
ta sự phụ thuộc vào nguồn nước từ nước ngoài và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu;
chú trọng phòng ngừa, kiểm soát và phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn
kiệt và ô nhiễm; đồng thời tách bạch quản lý tổng hợp thống nhất về tài nguyên
nước với quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước (công trình thủy
lợi, thủy điện, cấp nước đô thị, nông thôn, cấp nước công nghiệp dịch vụ, giao
thông thủy...);
đ) Giải quyết cơ bản các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thời gian qua và
các vấn đề đặt ra trong giai đoạn phát triển mới; bổ sung quy định những vấn đề
mới phát sinh trong thực tiễn; những vấn đề đã có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn thì
phải quy định chi tiết ngay trong nội dung của Luật;
e) Coi sản phẩm nước là hàng hoá, được xác định giá, khuyến khích, thu hút
các nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo
vệ, phát triển nguồn nước, giảm thiểu tác hại do nước gây ra và nâng cao giá trị của
nước. Đảm bảo công bằng trong tiếp cận nguồn nước; mọi người dân, mọi đối
tượng sử dụng nước được tiếp cận và sử dụng nguồn nước trong sinh hoạt, sản
xuất với chi phí hợp lý;
g) Các quy định của Luật phải bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ
với các pháp luật chuyên ngành liên quan và phù hợp với các điều ước quốc tế mà
Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước; rõ
ràng, dễ hiểu và mang tính khả thi cao, thúc đẩy đầu tư, xã hội hóa đi đôi với tăng
cường bảo vệ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước,
gắn với yêu cầu cải cách các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiệu quả,
hiệu lực.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh
- Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước,
phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Nước dưới đất và nước biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa
của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước khoáng, nước nóng thiên
nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.
2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng của Luật này không thay đổi so với Luật Tài nguyên
nước năm 2012.
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IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC
HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Nhóm chính sách 1: Về bảo đảm an ninh tài nguyên nước
1.1. Mục tiêu của chính sách
Quản lý, kiểm soát, điều tiết toàn diện các vấn đề về nước trên cơ sở thống
nhất quản lý về tài nguyên nước nhằm bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia,
đặc biệt là đảm bảo an ninh nước cho sinh hoạt, hướng đến chỉ số bảo đảm an
ninh tài nguyên nước quốc gia ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực
và trên thế giới; chủ động nguồn nước trong mọi tình huống, nâng cao khả năng
tiếp cận số lượng, chất lượng nước để duy trì sinh kế, đời sống con người, phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, phòng ngừa ô
nhiễm nguồn nước, phòng chống thảm họa thiên tai liên quan đến nước, bảo tồn
hệ sinh thái, đảm bảo quốc phòng và an ninh với chi phí hợp lý thông qua việc
thực hiện đổi mới thể chế, chính sách có tính chất then chốt.
1.2. Nội dung của chính sách
Bổ sung các quy định về bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia theo
hướng tích hợp các quy định về quản lý nước trong một bộ Luật tài nguyên nước
trên cơ sở thống nhất quản lý về tài nguyên nước nhằm sửa dụng nước tiết kiệm,
hiệu quả, nâng cao mức bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia, an ninh nước
cấp cho sinh hoạt.
1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
Sau gần 9 năm thi hình Luật tài nguyên nước 2012 và các văn bản quy định
chi tiết được ban hành, công tác quản lý tài nguyên nước đã đặt được một số thành
tựu nhất định trong thể chế, chính sách, trong quản lý khai thác, bảo vê tài nguyên
nước, phòng chống khắc phục tác hại do nước gây ra, đảm bảo anh ninh quốc
phòng và đã tạo được những quan hệ ngoai giao về nguồn nước và có thể đánh
giá là tương đối đầy đủ. Các quy định trong Luật tài nguyên nước 2012 và các văn
bản dưới luật cũng có thể được xem là một trong các giải pháp bảo đảm an ninh
tài nguyên nước ở một góc độ nào đó. Tuy nhiên, trong nội dung không có các
định nghĩa, nguyên tắc, quy định nào đề cập đến bảo đảm an ninh tài nguyên nước
quốc gia.
Trong các năm 2013, 2016, 2020, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã
thực hiện đánh giá an ninh nguồn nước cho các quốc gia khu vực Châu Á - Thái
Bình Dương thông qua 5 khía cạnh, gồm: (1) An ninh nguồn nước hộ gia đình;
(2) An ninh nguồn nước đô thị; (3) An ninh nước cho ngành kinh tế (nông nghiệp,
công nghiệp, năng lượng); (4) An ninh nước cho môi trường; (5) Ứng phó với các
thảm họa (hạn hán, thiếu nước, lũ lụt). Đối với Việt Nam, ADB đánh giá an ninh
nguồn nước quốc gia của Việt Nam trong các năm 2013, 2016 và 2020 chỉ đạt
mức bảo đảm 2/5 và ở mức thấp, trong khi đó ở Indonesia đạt mức 3/5, Hàn Quốc
và Úc đạt 4/5.
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Ủy ban KHCNMT của Quốc hội (10/2020) cũng đã chỉ ra 09 thách thức đối
với an ninh nguồn nước: (1) thiếu nước, phân bố nước không đều theo không gian,
thời gian; (2) tác động của biến đổi khí hậu; (3) ô nhiễm nguồn nước; (4) nguồn
nước phụ thuộc lớn vào nước ngoài; (5) mâu thuẫn sử dụng nước trên lưu vực
sông; (6) khả năng tiếp cận nước sạch an toàn chưa cao; (7) bảo vệ rừng, nguồn
sinh thủy lưu vực sông; (8) hiệu quả sử dụng nước thấp; (9) vấn đề nguồn lực và
cũng khẳng định việc bảo đảm an ninh nguồn nước là vấn đề hệ trọng có tính
chiến lược trong phát triển của các quốc gia và ở Việt Nam và phải có giải pháp
tổng thể và nguồn lực đủ mạnh cho vấn đề này.
Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ, Bộ
Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và trình Chính phủ Đề án đảm bảo an ninh
tài nguyên nước quốc gia vào tháng 8 năm 2020, nội dung đề án đã đề xuất các
giải pháp về tăng cường hoàn thiện, đổi mới thể chế, chính sách, cơ chế tài chính
ngành nước và thực hiện các giải pháp công trình và phi công trình để nâng cao
khả năng bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên
và Môi trường thấy rằng, vấn đề bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia trong
thời gian tới cần phải được xem xét, và quy định cụ thể trong Luật tài nguyên
nước, trong đó nghiên cứu, bổ sung và luật hóa các quy định về thể chế, bao hàm
cả các nguyên tắc thực thi, ứng xử và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương
một cách đồng bộ, tổng thể hay nói cách khác sẽ sẽ tích hợp các quy định về quản
lý nước trong một bộ Luật trên cơ sở thống nhất quản lý về tài nguyên nước. Điều
này, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng trồng chéo trong quản lý, phân định rõ
thẩm quyền, trách nhiệm của từng Bộ, ngành, địa phương trong quản lý nguồn
nước, quản lý hoạt động khai thác, quản lý hệ thống cấp nước, xử lý nước thải,…..
và cũng có thể hiểu là quản lý tài nguyên nước sẽ quản lý nước từ “nguồn” tới
“vòi” để bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia, bảo vệ nguồn nước, giảm tối
đa sự phụ thuộc vào nguồn nước nước ngoài và chủ động về nước trong mọi tình
huống.
Với việc bổ sung các chính sách liên quan đến bảo đảm an ninh tài nguyên
nước quốc gia, trong đó sẽ nghiên cứu, quy định các cơ chế, chính sách liên quan
điều hòa phân bổ tài nguyên nước trong điều kiện xảy ra hạn hán, thiếu nước
nghiêm trọng; điều chỉnh nhu cầu sử dụng nước theo hiệu quả sử dụng nước; quy
định các cơ chế tài chính liên quan đến việc huy động tham gia điều tiết, cấp nước
cho các mục đích sử dụng của các hồ chứa trên các lưu vực (hiện nay cả nước có
trên 7.000 hồ chứa thủy lợi và khoảng 800 hồ chứa thủy điện với tổng dung tích
khoảng 70 tỷ m3); quy định các cơ chế, giải pháp công trình và phi công trình,…
sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
ở tất cả các ngành, lĩnh vực và các địa phương, đặc biệt là bảo đảm an ninh nước
cấp cho sinh hoạt.
Vấn đề bảo đảm an ninh nước cho sinh hoạt cho nhân dân trong thời gian
qua ở các đô thị lớn và các khu vực tập trung dân cư đang bộc lộc rất nhiều bất
cập như: nguồn nước khai thác không bảo đảm cả về số lượng, chất lượng do bị
suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm; chất lượng nước cấp đến người dân bị ô nhiễm, ảnh
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hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tâm lý của người dân do việc khai thác, xử lý,
cấp nước chưa được quản lý chặt chẽ và chưa có các chính sách, chế tài để xử lý
tổng thể các vấn đề trong việc cấp nước sinh hoạt (hiện nay mới chỉ được điều
chỉnh bằng Nghị định và Thông tư). Các vấn đề này là vấn đề quan trọng, cấp
bách, phải được giải quyết đồng bộ và cần phải được Luật hóa.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị bổ sung 1 Chương về bảo đảm an
ninh tài nguyên nước quốc gia.
2. Nhóm chính sách 2: Về bảo vệ tài nguyên nước
1.1. Mục tiêu của chính sách
- Có biện pháp, chính sách quản lý, bảo vệ tài nguyên nước hiệu quả đối
đối với các vùng hạn chế khai thác và các hoạt động trong vùng bổ cập nước dưới
đất.
- Hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả trong các
hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy và phát triển nguồn nước;
- Nhằm tăng cường chức năng, tính hiệu lực, hiệu quả về bảo vệ lòng,bờ,
bãi sông, phù hợp với yêu cầu thực tế.
1.2. Nội dung của chính sách
- Bổ sung quy định về bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất và quản lý các
hoạt động trong các vùng được xác định là vùng hạn chế khai thác nước dưới đất,
vùng không có nước mặt và vùng bổ cập cho nước dưới đất.
- Sửa đổi, bổ sung các quy định trong các hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy
và phát triển nguồn nước
- Sửa đổi, bổ sung và luật hóa các quy định liên quan đến hoạt động bảo vệ
lòng, bờ, bãi sông.
1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
a) Bổ sung quy định về bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất và quản lý các
hoạt động trong các vùng được xác định là vùng hạn chế khai thác nước dưới đất,
vùng không có nước mặt và vùng bổ cập cho nước dưới đất.
- Hiện nay, với việc gia tăng các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, gia
tăng các hoạt động khai thác, sử dụng nước ở nhiều vùng đã gây ra nhiều hệ quả
tiêu cực như làm sụt lún đất, suy giảm mực nước ngầm, gia tăng xâm nhập mặn,
sạt lở,…đặc biệt là ở các vùng như Đồng bằng Sông Hồng, Đồng bằng Sông Cửu
Long. Để hạn chế vấn đề này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2018/NĐCP ngày 26/12/2018 quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, nghị định này
quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất ở các vùng chứa nước ngọt thuộc
lãnh thổ của nước Việt Nam và hiện nay, nhiều địa phương đã tổ chức khoanh
định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.
Tuy nhiên, để bảo đảm giảm thiểu tác động đến nguồn nước của việc khai
thác, sử dụng của các công trình khai thác nước dưới đất đã được cấp phép (nhiều
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công trình chỉ sử dụng nước vào mùa khô) ở các vùng hạn chế và bảo đảm cung
cấp đủ nguồn nước cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở hiện tại và trong
tương lai trong bối cảnh thiếu hụt nguồn nước thay thế (nguồn nước mặt), đặc biệt
là trong mùa khô thì cần thiết phải có các giải pháp và quy định trách nhiệm trong
việc bổ cập nước dưới đất từ nguồn nước mưa, nước mặt trong mùa mưa vào các
tầng chứa nước và sử dụng trong mùa khô khi không có nước mưa, nước mặt.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị bổ sung quy định về bổ cập cho nước
dưới đất, trong đó quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các tổ
chức, cá nhân đang khai thác nước dưới đất có trách nhiệm xây dựng phương án
công trình để thu, trữ nước mưa, nước mặt để bổ cập cho nước dưới đất.
- Bên cạnh đó, vùng cấp của nước dưới đất có vai trò hết sức quan trọng
đến việc hình thành trữ lượng nước dưới đất và cũng là nguồn gây ô nhiễm từ các
hoạt động kinh tế, xã hội của con người (đô thị hóa, canh tác nông nghiệp, xây
dựng công trình, bãi rác thải…). Đối với tầng chứa nước không áp (nước ngầm),
vùng cấp trùng với miền phân bố của tầng chứa nước, đặc trưng là các tầng chứa
nước tại các vùng ven biển miền Trung và các tầng chứa nước thứ nhất từ trên
mặt đất ở các khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ. Đối với các tầng
chứa nước có áp, nằm sâu, vùng cấp của tầng chứa nước thường nằm xa, không
trùng với miền phân bố của tầng chứa nước, ví dụ các tầng chứa nước nằm sâu
vùng Đồng bằng sông Cửu Long có miền cấp là khu vực các tỉnh miền Đông Nam
Bộ; các tầng chứa nước tại khu vực Hà Nội có miền cấp tại khu vực huyện Sóc
Sơn… Việc xây dựng đô thị, bê tông hóa các vùng cấp làm giảm khả năng cung
cấp nước cho các tầng chứa nước hoặc các hoạt động xây dựng bãi rác thải, các
lĩnh vực sản xuất có khả năng gây ô nhiễm sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm cho các
tầng chứa nước dưới đất.
Vì vậy, cần thiết phải bổ sung quy định đối với quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất, quy hoạch đô thị, công trình xây dựng… ở các khu vực là miền bổ cập
của nước dưới để giảm thiếu khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tầng
chứa nước dưới đất. Các quy định nhằm tăng cường bảo vệ nguồn tài nguyên nước
dưới đất, gia tăng thêm trữ lượng và bảo đảm chất lượng nước sẽ giảm chi phí
khai thác, xử lý nước và người dân có lợi ích trong việc sử dụng nguồn nước sạch
hơn, có giá cả hợp lý hơn.
b) Sửa đổi, bổ sung quy đinh liên quan đến bảo vệ nguồn sinh thủy và phát
triển nguồn nước
Rừng đầu nguồn bị suy giảm, tình trạng phá rừng ở Việt Nam đã ở mức báo
động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn sinh thủy trên các lưu vực sông.
Rừng là nguồn sinh thủy, giữ đất, phòng chống sạt lở, điều tiết nguồn nước. Mất
rừng làm mất khả năng làm chậm dòng chảy, tăng xói mòn lớp đất bề mặt, tăng
bồi lắng, làm giảm dung tích hữu ích các hồ chứa, tăng nguy cơ lũ lụt, đồng thời
làm giảm lượng trữ. Trong 3 năm 2016-2018, diện tích rừng bị mất trung bình
2.430 ha/năm. Bên cạnh đó, do chưa có quy định, định nghĩa cụ thể về những hoạt
động phát triển tài nguyên nước và kết nối các hoạt động để tạo sức mạnh tổng
hợp trong quản lý phát triển tài nguyên nước; chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa
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quy hoạch tài nguyên nước với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch
sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch quốc phòng, an
ninh gây lúng túng trong việc thực hiện các biện pháp quản lý, làm ảnh hưởng xấu
đến bảo vệ phát triển rừng, hành lang bảo vệ nguồn nước và phần diện tích đất là
miền cấp của các tầng chứa nước dưới đất,…
Luật tài nguyên nước 2012 đã quy định trách nhiệm của Nhà nước và các
tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ và phát triển nguồn sinh thuỷ tại Điều 29, việc
bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy tập chung chủ yếu vào bảo vệ, phát triển
rừng phòng hộ đầu nguồn và các loại rừng khác, không quy định nội dung cụ thể
về phát triển nguồn nước và cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan trong bảo vệ
phát triển nguồn sinh thủy. Tài nguyên nước bao gồm các thành phần chính là
nước mặt, nước mưa và nước dưới đất và nước biển ven bờ, mặc dù các thành
phần này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tuy nhiên để có những giải pháp cụ
thể nhằm bảo vệ nguồn sinh thủy, cần tiếp cận theo từng đối tượng cần bảo vệ để
đảm bảo tính toàn diện. Ngoài ra, rất cần có những giải pháp để tối ưu hóa việc
vận hành các kho nước hiện có, tăng khả năng trữ nước của các hồ chứa nước và
tăng hiệu quả khai thác sử dụng nước của các ngành, giảm thiểu các thất thoát,
lãng phí trong quá trình truyền dẫn của các hệ thống cấp nước.
Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị bổ sung, sửa đổi quy định về
bảo vệ và phát triển vùng sinh thủy theo hướng bổ sung các quy định cụ thể đối
với hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy và phát triển nguồn nước, trong đó có cơ
chế phối hợp giữa các bên liên quan trong bảo vệ phát triển nguồn sinh thủy; đề
xuất các giải pháp phi công trình và công trình “kho chứa nước” để tích trữ nước
nhằm điều hòa nguồn nước giữa các mùa; bảo vệ và phục hồi thảm thực vật, đặc
biệt là rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn ven biển nhằm tăng khả năng tích trữ nước,
giảm thiểu lũ lụt về mùa mưa, tăng nguồn sinh thủy về mùa khô.
c) Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.
Mạng lưới sông, suối, kênh, rạch ở nước ta khá phát triển, nếu tính những
sông có chiều dài từ 10 km trở lên và có dòng chảy thường xuyên thì trên lãnh thổ
nước ta có trên 3.450 sông, suối, kênh, rạch. Các sông, suối được phân bố trải dài
trên phạm vi cả nước và thuộc khoảng trên 106 lưu vực sông lớn, nhỏ. Vùng đất
ven sông, không gian dọc bờ sông có giá trị cao về môi trường, cảnh quan văn
hóa, đặc biệt tại các khu đô thị lớn. Chính vì thế, tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai
mục đích vùng đất ven sông đang diễn ra ngày càng gia tăng, xâm phạm đến chức
năng của hành lang bảo vệ nguồn nước, đặc biệt diễn ra tại các khu đô thị lớn,
đông dân cư như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng lấn chiếm sông,
xây dựng các công trình trong phạm vi lòng, bờ, bãi sông như dự án sông Đồng
Nai, dự án sông Hàn,... làm thu hẹp dòng chảy luôn là vấn đề nóng và ngày càng
xuất hiện nhiều trên các lưu vực sông trên phạm vi cả nước.
Liên quan đến công tác quản lý các hoạt động trong phạm vi lòng, bờ, bãi
sông, Luật Tài nguyên nước có quy định về đảm bảo sự lưu thông của dòng chảy
tại Điều 30, quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước tại Điều 31 và quy định về
phòng chống sạt, lở lòng, bờ bãi sông tại Điều 63. Các hoạt động trong phạm vi
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hành lang bảo vệ nguồn nước phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan
quản lý về tài nguyên nước quy định tại Nghị định 43/2015/NĐ-CP về quản lý,
lập hành lang bảo vệ nguồn nước và của Nghị định 23/2020/NĐ-CP quy định về
cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.
Tuy nhiên, trên thực tế, trên cùng một dòng sông, đoạn sông đang được
nhiều cơ quan quản lý như tài nguyên nước, thủy lợi, giao thông, đất đai. Xây
dựng ... theo yêu cầu quản lý chuyên ngành (pháp luật về giao thông đường thủy
nội địa điều chỉnh luồng lạch và phần sông có công trình thủy; pháp luật đê điều,
phòng chống thiên tai điều chỉnh phần bờ và bãi sông có đê...) Khi xảy ra xói lờ,
sạt lờ bờ thì phần phòng do ngành tài nguyên và môi trường thực hiện, tuy nhiên
phần chống lại do ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện. Bên cạnh
đó, các vấn đề mang tính liên ngành, liên tỉnh, địa phương như: quy hoạch, phát
triển, khôi phục rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn sinh thủy; bảo vệ nguồn nước
trong quá trình thực hiện các dự án thủy điện, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản,…
chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cơ quan quản lý tài nguyên nước với
các cơ quan, bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh nhất là còn sự giao thoa, chưa
làm rõ được đối tượng quản lý về nguồn nước và công trình thủy lợi giữa lĩnh vực
tài nguyên nước và thủy lợi.
Vì vậy, cần được bổ sung các quy định liên quan đến bảo vệ lòng, bờ bãi
sông, đặc biệt là bổ sung quy định về phạm vi bảo vệ và Luật hóa các quy định về
hành lang, quy định về khai thác cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông ở
các văn bản dưới Luật. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị bổ
sung Điều, khoản theo hướng: mở rộng phạm vi của vùng quản lý sông theo đó
gồm cả vùng đê và vùng thực vật ven đê và; tăng cường vai trò quản lý nhà nước
của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, theo đó tất cả hoạt động có liên
quan đến đất và nước sông nào trong vùng sông phải được sự chấp thuận của cơ
quan quản lý sông được chỉ định cụ thể bất kỳ tổ chức/cá nhân có ý định xây dựng,
tái tạo hoặc dỡ bỏ công trình trên đất trong vùng sông phải được sự cho phép của
người quản lý sông và chỉ được sử dụng sau khi được kiểm tra bởi cơ quan quản
lý sông.
3. Nhóm chính sách 3: Về phòng chống tác hại do nước gây ra
1.1. Mục tiêu của chính sách
Nâng cao hiệu quả trong quản lý nước mưa, phòng chống ngập lụt đô thị
nhằm thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu, kết hợp tạo môi trường cảnh quan
xanh đẹp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1.2. Nội dung của chính sách
Sửa đổi, bổ sung các quy định về các giải pháp quản lý nước mưa, phòng
chống ngập lụt đô thị
1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
Trong những năm qua, dưới sự tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu đã
xuất hiện nhiều hình thế thời tiết cực đoan, trong đó mưa, lũ thất thường với quy
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mô và mức độ ngày càng gia tăng đã và đang gây lên thiệt hại nghiêm trọng đến
các hoạt động kinh tế xã hội, trong đó nghiêm trọng hơn là gây ra tình trạng ngập
lụt ở các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phó Hồ Chí Minh và cả các đô thị ở trên
khu vực trung du và miền núi như Hà Giang, Lào Cai,…Một trong những nguyên
nhân chính là việc xuất hiện ngày càng nhiều đô thị mới, chung cư, nhà cao tầng
dẫn đến quá trình thấm tự nhiên suy giảm nên dòng chảy mặt sinh ra thường lớn
hơn so với lưu vực tự nhiên. Như vậy có thể thấy đô thị hóa là nhân tố làm vấn đề
ngập lụt trở nên nghiêm trọng và xảy ra thường xuyên hơn so với lưu vực tự nhiên.
Hơn nữa, đô thị hóa còn làm giảm thời gian trễ (tăng thời gian tập trung nước-thời
gian từ đỉnh mưa đến đỉnh lũ) làm ngập úng xảy ra nhanh hơn, khó ứng phó hơn.
Luật tài nguyên nước 2012 đã có những quy định về phòng chốnglũ, lụt
ngập úng nhân tạo và quy định về việc hồ, ao, đầm, phá không được san lấp để
phòng, chống ngập, úng và bảo vệ nguồn nước. Tuy nhiên, các quy định trên mới
chỉ dừng ở các giải pháp tự nhiên, phạm vi rộng ở cấp lưu vực sông, vùng ảnh
hưởng của việc vận hành hồ chứa, chưa có các giải pháp cụ thể quản lý mưa trong
phòng chống ngập lụt tại các khu vực đô thị và chưa được chủ động ngay từ khi
lập quy hoạch đô thị.
Qua đánh giá thực trạng tại các đô thị ở Việt Nam và nghiên cứu các quy
định liên quan trên thế giới, cho thấy trên thế giới các nước phát triển đã Luật hóa
các quy định cụ thể về các giải pháp quản lý nước mưa, yêu cầu phải có các giải
pháp thu trữ nước mưa, tăng khả năng giữ nước mưa theo quy luật tự nhiên, bổ
cập cho nước dưới đất, tái sử dụng nước mưa phục vụ các mục đích khác trong
thiết kế đô thị mới. Các giải pháp này cần thiết được quy định trong Luật dưới
dạng yêu cầu bắt buộc khi lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, các quy hoạch
chuyên ngành thoát nước, khi đó yêu cầu các chủ đầu tư quá trình thiết kế xây
dựng công trình và lập quy hoạch các đô thị cần thiết đưa vào các giải pháp cụ thể
thu trữ nước mưa, phòng chống ngập lụt cho đô thị, đồng thời có cơ chế phối hợp
giữa các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, các đơn vị liên quan từ trung ương đến địa
phương để giải quyết được hiệu quả vấn đề ngập lụt thành phố hiện nay.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị bổ sung quy định các giải pháp quản
lý nước mưa, phòng chống ngập lụt đô thị trong Chương phòng, chống và khắc
phục hậu quả tác hại do nước gây ra.
4. Nhóm chính sách 4: Về xã hội hóa ngành nước
1.1. Mục tiêu của chính sách
Xây dựng được cơ chế, chính sách minh bạch, rõ ràng, tạo cơ chế, điều kiện
thuận lợi, hấp dẫn, khuyến khích các nguồn lực xã hội (tài chính, con người, công
nghệ) của các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao
tính hiệu quả, hiệu lực trong thực thi tài nguyên nước, giảm áp lực chi ngân sách
nhà nước.
1.2. Nội dung của chính sách
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Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tăng cường xã hội hóa trong
các hoạt động thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước như: quan trắc
tài nguyên nước; phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm; bảo vệ
lòng bờ, bãi sông, khôi phục cảnh quan, phát triển nguồn sinh thủy; hoạt động
điều tra cơ bản; và dịch vụ công nhằm phù hợp với điều kiện thực tiễn về nguồn
lực của nhà nước.
1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
Theo quy định tại các Điều 10, Điều 13 thì kinh phí điều tra cơ bản tài
nguyên nước được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước và trách nhiệm tổ chức
thực hiện điều tra cơ bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, Ủy ban
nhân dân các tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra cơ bản; Điều 26, Điều
27 chỉ đưa ra các yêu cầu về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn
nước và trách nhiệm phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm cạn kiệt là do Bộ Tài
nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện. Cũng tương
tự như đối với các hoạt động về quan trắc tài nguyên nước quy định tại Điều 28,
phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông quy định tại Điều 63, chỉ quy định trách nhiệm
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh trong hoạt động quan
trắc về số lượng, chất lượng nguồn nước liên tỉnh, nội tỉnh và bảo vệ lòng bờ, bãi
sông. Bên cạnh đó, hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước đang
thực hiện việc cung cấp dịch vụ công bao gồm cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại
Giấy phép khai thác tài nguyên nước, trong bối cảnh số lượng công chức về tài
nguyên nước mỏng, thiếu chuyên môn (đặc biệt tại các địa phương), việc tổ chức
thẩm định các Hồ sơ thường kéo dài, thiếu hiệu quả, nguồn kinh phí thực hiện hạn
chế (dựa trên nguồn phí thu được) cũng làm giới hạn các công cụ kỹ thuật có thể
được sử dụng vào đánh giá các tác động của việc khai thác, sử dụng nước tới
nguồn nước.
Tuy nhiên, hiện nay, với tình trạng thiếu thông tin, số liệu quan trắc các
nguồn nước, số liệu điều tra cơ bản để phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài
nguyên nước, phục vụ hỗ trợ ra quyết định; suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm các dòng
sông đang là vấn đề nổi cộm, cần được giải quyết sớm và triệt để; vấn đề bảo vệ
lòng, bờ, bãi sông, khôi phục cảnh quan, phát triển nguồn sinh thủy cũng rất cần
thiết và cấp bách; cũng như các yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng trong khâu
thẩm định cấp giấy phép tài nguyên nước là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, nếu
chỉ phụ thuộc vào nguồn lực, ngân sách của nhà nước để triển khai thực hiện các
nhiệm vụ nêu trên thì không thể bảo đảm các yêu cầu về quản lý, khai thác, sử
dụng và bảo vệ tài nguyên nước bền vững trước điều kiện thực tế về nguồn lực
còn hạn chế của nước ta hiện nay và trong khoảng 10 năm tới, đặc biệt là với sự
phát triển vượt bậc của nền tảng công nghệ số ở trên thế giới cần phải có sự tham
gia của các tổ chức, cá nhân có nguồn lực về kinh tế, nguồn lực về con người, cơ
sở hạ tầng, công nghệ mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công
tác quản trị tài nguyên nước.
Có thể đưa ra ví dụ về việc phải đầu tư nguồn lực liên quan đến công tác
phục hồi những dòng sông đang bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm hiện nay ở các
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nước trên thế giới như sau: theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới (Hàn
Quốc, Nhật Bản,…), để bảo đảm tính hiệu quả về mặt môi trường - kinh tế - xã
hội, việc phục hồi các dòng sông bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm không chỉ đơn
thuần xem xét các vấn đề về cải thiện chất lượng nước, lưu thông dòng chảy mà
còn phải kết hợp thống nhất với việc khôi phục, phát triển hệ sinh thái, hành lang
bảo vệ nguồn nước, đảm bảo tính đa mục tiêu, đồng bộ với việc phát triển kinh tế
- xã hội, không gian sống ven sông trên cơ sở phát huy tối đa giá trị tiềm năng của
nguồn nước và các đối tượng ven sông... Do đó, các dự án phục hồi dòng sông bị
ô nhiễm, cạn kiệt đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên liên quan, lộ trình, kế hoạch
rõ ràng và nguồn kinh phí đầu tư lớn.
Tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính
trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực
của nền kinh tế cũng đã xác định rõ tầm quan trọng của việc đa dạng hóa các
nguồn lực và thúc đẩy xã hội hóa: “...đa dạng hóa các hình thực huy động và sử
dụng nguồn lực; thúc đẩy xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư
ngoài nhà nước; áp dụng nguyên tắc thị trường trong quản lý, khai thác, sử dụng
các nguồn lực cho phát triển; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện luật pháp, cơ chế,
chính sách để khơi thông, giải phóng tối đa và nâng cao hiệu quả sử dụng các
nguồn lực hiện có, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa,...”.
Đổi mới thể chế, chính sách theo hướng xã hội hóa ngành nước là cần thiết
và thiết yếu, góp phần quan trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên
nước thông qua huy động các nguồn vốn, nguồn lực của các tổ chức, cá nhân,
giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước và bảo đảm các chính sách về tài
nguyên nước được thực thị một cách hiệu quả, đồng bộ. Quy định chính sách xã
hội hoá để tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt
động nêu trên; xây dựng được chính sách minh bạch, rõ ràng, tạo cơ chế, điều
kiện thuận lợi, hấp dẫn khuyến khích được các nhà đầu tư tham gia. Trên cơ sở
đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung một số điều như sau:
- Nội dung liên quan đến đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động quan trắc tài
nguyên nước; phục hồi các dòng sông bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm; thẩm
định các dịch vụ công lĩnh vực tài nguyên nước; các hoạt động bảo vệ lòng, bờ,
bãi sông, khôi phục cảnh quan, phát triển nguồn sinh thủy.
- Sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định chi tiết nội dung liên quan đến cơ
chế, tổ chức thực hiện và phương thức huy động nguồn lực của các tổ chức, cá
nhân, các tổ chức chính trị xã hội trong hoạt động điều tra cơ bản, hoạt động quan
trắc tài nguyên nước, phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm và
hoạt động bảo vệ lòng bờ, bãi sông.
- Bổ sung quy định chi tiết trong Luật nội dung liên quan đến thẩm quyền
cấp giấy phép tài nguyên nước và cơ chế, tổ chức và phương thức huy động
nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực
hiện các dịch vụ công để thẩm định, cấp giấy phép tài nguyên nước.
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5. Nhóm chính sách 5: Tài chính về tài nguyên nước
1.1. Mục tiêu của chính sách
- Tính đúng, tính đủ giá trị của nước nhằm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu
quả, giảm thất thoát, lãng phí nước và tránh thất thu ngân sách nhà nước. Đồng
thời là động lực phát triển, kêu gọi các nhà đầu tư ở các thành phần kinh tế tham
gia vào công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên nước.
- Phân bổ nguồn thu cho các đối tượng thụ hưởng từ hoạt động bảo vệ
nguồn sinh thủy một cách hợp lý để khuyến khích quản lý, bảo vệ, phát triển rừng
và các hoạt động tạo nguồn sinh thuỷ.
1.2. Nội dung của chính sách
- Bổ sung quy định liên quan đến cơ chế tài chính nhằm làm rõ giá trị kinh
tế, giá trị hàng hóa (ngoài giá trị xã hội) và nâng cao giá trị đóng góp của tài
nguyên nước trong phát triển kinh tế xã hội.
- Bổ sung công cụ kinh tế, cơ chế tài chính liên quan đến phân bổ nguồn
thu cho các đối tượng thụ hưởng từ hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy.
1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
a) Bổ sung quy định liên quan đến tính đúng, tính đủ giá trị của nước
Trong Luật tài nguyên nước 2012, liên quan đến tài chính về tài nguyên nước
kết cấu 02 điều liên quan đến Nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt động tài
nguyên nước (điều 64) và Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (điều 65).
Điều 64 quy định các nguồn thu gồm: (i) Thuế tài nguyên nước và các
khoản thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế; (ii) Các loại phí, lệ phí theo
quy định của pháp luật về phí, lệ phí; (iii) Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nước và (iv) Tiền bồi thường thiệt hại cho Nhà nước, tiền xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật. Trên thực tế
cho thấy, các doanh nghiệp cũng đã hoạch toán giá tổng giá thành sản xuất và kinh
doanh cho sản phẩm bán ra, trong đó đã tính đến các loại thuế, phí và chi phí liên
quan về tài nguyên môi trường dưới dạng sau khi tính giá thành sản xuất kinh
doanh sẽ cộng thêm các thành phần này vào thêm trước hoặc sau khi xuất hóa đơn
tùy từng lĩnh vực.
Theo số liệu của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế tài nguyên nước thu được
từ năm 2013 đến tháng 7/2021 khoảng 48.000 tỷ đồng, trong đó riêng thủy điện
đóng góp khoảng 43.600 tỷ đồng (chiếm 91%). Đối với tiền cấp quyền khai thác
tài nguyên nước, theo quy định của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng
7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền
khai thác tài nguyên nước thì tiền cấp quyền là một loại chi phí được xác định
trong giá thành sản xuất, theo thống kê thì tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2021,
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt được 772 công trình tính tiền cấp
quyền khai thác tài nguyên nước với tổng số tiền khoảng 11.500 tỷ đồng và Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vào khoảng 540 tỷ đồng.
Tuy nhiên quy định này mới dừng lại ở phạm vi tiền cấp quyền khai thác nước,
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trong khi đó liên quan về các vấn đề an toàn, bảo vệ, phát triền nguồn nước khai
thác cần phải có các chi phí nhất định. Vì vậy, kết cấu giá thành còn cần tính đến
các yếu tố khác để đảm bảo tính đúng, tính đủ để xác định đúng hiệu quả của tài
nguyên nước.
Do chưa có hành lang pháp lý để các tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện
khi hoạch toán giá thành sản xuất đối với sản phẩm có sử dụng tài nguyên nước
nên mặc dù hiện nay các ngành cũng đã có những quy định riêng trong tính toán
tổng giá thành sản phẩm kinh doanh nhưng mới dừng lại ở quy định chung về chi
phí nguyên liệu đầu vào (chi phí vật tư trực tiếp, chi phí nhân công, chi phí quản
lý kinh doanh, chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí bán hàng…). Điều này dẫn đến
các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chưa tính toán đủ giá thành sản phẩm (một phần
do chưa tính đúng, tính đủ giá trị của nước kết cấu trong sản phẩm) dẫn đến “bán
rẻ hoặc cho không”, không phản ánh đúng chi phí bỏ ra, làm triệt tiêu động lực
phát triển, không kêu gọi được các nhà đầu tư ở các thành phần kinh tế tham gia
vào công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên nước. Điều này là nguyên nhân chính
dẫn đến việc sử dụng nước không tiết kiệm, thất thoát, lãng phí nước và gây thất
thu ngân sách nhà nước.
Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị bổ sung điều, khoản quy định
về yêu cầu, căn cứ tính đủ, đúng giá thành sản xuất đối với sản phẩm có sử dụng
tài nguyên nước.
b) Bổ sung quy định liên quan đến phân bổ nguồn thu cho các đối tượng
thụ hưởng từ hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy
Trong nội dung của Luật tài nguyên nước 2012 cũng đã có các quy định
liên quan đến bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy. Tuy nhiên, các chính sách mới
chỉ dừng lại ở quan điểm, định hướng là chính mà chưa được triển khai một cách
toàn diện và phù hợp với thực tế, đặc biệt là chưa có chính sách cụ thể, rõ ràng về
sử dụng và phân bổ nguồn thu cho hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy.
Hiện nay, phí chi trả dịch vụ môi trường rừng được đưa về Quỹ bảo vệ và
phát triển rừng ở cấp địa phương mà không đưa vào nguồn thu ngân sách nhà
nước, dẫn đến việc phân bổ chưa hợp lý, trả tiền dịch vụ môi trường rừng phân
cho các địa phương chưa hợp lý dẫn đến không thúc đẩy phát triền kinh tế các
vùng miền, đặc biệt là không bố trí đầy đủ kinh phí hoặc nhiều địa phương không
có quỹ đất để trồng rừng thay thế đã giảm giảm ý nghĩa chính sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng, sử dụng tiền chưa thực sự đúng mục tiêu dẫn đến giảm động lực
tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong bảo vệ, phát triển rừng và các
hoạt động tạo nguồn sinh thuỷ.
Chính sách liên quan đến phân bổ nguồn thu từ khai thác sử dụng nước ở
các địa phương hạ nguồn để chi trả cho các địa phương thượng nguồn trong bảo
vệ, phát triển rừng, vùng sinh thủy còn chưa được chú trọng. Ví dụ như, Bắc Kạn,
Tuyên Quang là địa phương ở thượng nguồn hệ thống sông Hồng, đứng đầu cả
nước về mật độ che phủ rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, nguồn sinh thủy, tuy nhiên
nguồn thu từ nước lại rất thấp, kinh phí hỗ trợ trồng và bảo vệ rừng không được
phân bổ, điều tiết lại từ các địa phương hưởng lợi ở hạ lưu.
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Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị bổ sung điều, khoản liên quan
đến phân bổ lại nguồn thu cho các đối tượng thụ hưởng từ hoạt động bảo vệ nguồn
sinh thủy, theo hướng: thu hết tiền trả dịch vụ môi trường rừng vào ngân sách nhà
nước; trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các địa phương theo diện tích rừng và
mức chi trả theo loại rừng của từng địa phương; dành một phần tiền thu được để
chi cho công tác phát triển nguồn nước xuyên biên giới, công tác trồng rừng trên
cả nước.
6. Bổ sung, sửa đổi một số quy định khác
Ngoài 5 nhóm chính sách nêu trên, trong quá trình sửa đổi bổ sung, sẽ xem
xét sửa đổi một số nội dung nhằm khắc phục các tồn tại, bất cập, chồng chéo,
xung đột, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các quy định pháp luật về tài nguyên
nước dưới đây và các nội dung Luật tài nguyên nước khác còn bất cập, thiếu khả
thi, chưa phù hợp với thực tiễn:
- Đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh gồm vật thể/đối tượng chứa nước,
dòng sông, tầng chứa nước.
- Về thủ tục hành chính: Với việc ban hành Luật Bảo vệ môi trường năm
2020, trong đó đã quy định giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được gộp vào
trong giấy phép môi trường đối với dự án, cơ sở có phát sinh chất thải. Vì vậy, sẽ
sửa đổi, lược bỏ các quy định liên quan đến cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn
nước trong Luật tài nguyên nước 2012.
- Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm trong quản lý tài nguyên nước theo hướng
thống nhất phân công trách nhiệm, phân cấp trong quản lý, bảo vệ, phát triển
nguồn nước; tăng cường hiệu quả, hiệu lực, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức
lưu vực sông,…
- Bổ sung các quy định, giải pháp quản lý, kỹ thuật để giảm thiểu tác động
sụt lún đất, xâm nhập mặn trong hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất.
- Quản lý hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất trong khai thác các
mỏ khoáng sản.
- Tách bạch giữa quản lý khai thác với quản lý sử dụng.
- Cơ chế, chính sách chi trả kinh phí đối với đơn vị khai thác, sử dụng nước
thượng nguồn nếu gây thiệt hại cho công trình công ích ở hạ du thì phải hỗ trợ
kinh phí cho việc cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình công ích ở hạ du.
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI
HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
Các chính sách nêu trên không phát sinh đáng kể chi phí cho quản lý nhà
nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước(chủ yếu là kinh phí xây dựng, hoàn thiện
thể chế, quy định, phổ biến, tuyên truyền, đào tạo … thuộc nguồn kinh phí chi
thường xuyên). Do vậy, với điều kiện thực tế về tài chính, cơ sở vật chất, nguồn
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nhân lực hiện nay sẽ đủ nguồn lực, điều kiện cơ bản cho việc thi hành Luật sau
khi được Quốc hội thông qua, bảo đảm tính khả thi của chính sách. Cụ thể như
sau:
1. Dự kiến nguồn lực
Dự kiến nguồn lực để thi hành Luật như sau:
- Từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;
- Từ nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân tham gia do thay đổi chính
sách về xã hội hóa ngành nước;
- Từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).
2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật
Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật bao gồm các nội dung được xác
định như sau:
- Ban hành văn bản quy định chi tiết và chỉ đạo, đôn đốc thi hành: Các cơ
quan có thẩm quyền ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn
thi hành Luật phù hợp với quy định của Luật tài nguyên nước và quy định của
pháp luật khác có liên quan.
- Tuyên truyền, phổ biến Luật: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ và các địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện phổ
biến, giáo dục Luật và các quy định liên quan; Bộ Tài nguyên và Môi trường xây
dựng nội dung thông tin, tuyên truyền phổ biến những yêu cầu, nội dung và các
quy định của Luật kịp thời đến các cơ quan, tổ chức và người dân, giúp hiểu biết,
nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.
- Bảo đảm nguồn lực thực hiện:
+ Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để Sở Tài nguyên
và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực
hiện Luật.
+ Được bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các quy định trong Luật, ngoài
nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, huy động nguồn lực từ cơ quan, đơn
vị, hỗ trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế hoặc lồng ghép vào các chương
trình, dự án khác để có nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Luật.
- Kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện:
Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thi hành Luật và
các văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA DỰ ÁN LUẬT
Thời gian dự kiến trình Quốc hội thảo luận đối với dự án Luật tài nguyên
nước (sửa đổi) vào quý IV năm 2022 và dự kiến trình Quốc hội thông qua vào quý
II năm 2023.
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VII. CÁC Ý KIẾN VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
Để triển khai xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi một số
điều Luật Tài nguyên nước đã có các Công văn số 3951/BTNMT-TNN và số
3952/BTNMT-TNN 16/7/2021 đề nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật
Tài nguyên nước năm 2012 đến các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du
lịch và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở kết quả đánh giá,
tổng kết của 6/6 Bộ và 45/63 tỉnh, thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã
tổng kết, xây hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật tài nguyên nước (Sửa đổi) và có
Công văn số ......./BTNMT-TNN ngày.... tháng 9 năm 2021 gửi lấy ý kiến các Bộ,
UBND các tỉnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân về hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật.
Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được ý kiến tham gia của các Bộ,
ngành:...
VIII. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
.....................................................................................................................
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Luật tài nguyên nước (Sửa đổi), Bộ
Tài nguyên và Môi trường xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
(Hồ sơ gửi kèm theo Tờ trình, gồm: (1)Báo cáo đánh giá tác động của chính
sách trong đề nghị xây dựng Luật tài nguyên nước (sửa đổi); (2) Báo cáo tổng kết
việc thi hành Luật tài nguyên nước 2012; (3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý
kiến của các Bộ/ngành và ý kiến của các cơ quan, tổ chức khác, bản chụp ý kiến
góp ý; (4) Đề cương dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi); (5) Tổng hợp giải
trình, tiếp thu ý kiến của bộ, ngành, địa phương và các đối tượng áp dụng về hồ
sơ đề xuất xây dựng Luật)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Lưu: VT, PC, TNN.
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