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BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với 

Đề nghị xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) 

 

Kính gửi: Chính phủ   

 

Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường gửi Bộ Tư pháp thẩm định tại Công văn số 6333/BTNMT-TNN ngày 20 

tháng 10 năm 2021. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 198/BCTĐ-BTP ngày 05 

tháng 11 năm 2021 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về cơ bản đã 

tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định và xin báo cáo việc tiếp thu, giải 

trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án 

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) theo từng nhóm ý kiến như sau: 

I. Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh 

1. Tại Tờ trình, cơ quan lập đề nghị xây dựng Luật đã đề cập đến phạm vi 

điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tuy nhiên đề nghị làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh 

và đối tượng áp dụng của đề nghị xây dựng Luật này thay đổi như thế nào so với 

Luật Tài nguyên nước hiện hành; xác định rõ: (i) các chính sách có tính chất kế 

thừa quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012; (ii) các chính sách mới 

được bổ sung trong đề nghị xây dựng Luật; trên cơ sở đó có thể nhận diện được 

tính hệ thống, hợp lý, khả thi của các chính sách, làm căn cứ để đánh giá tác 

động đối với từng loại chính sách cho phù hợp. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu chỉnh sửa, làm rõ 

phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên 

nước (sửa đổi) trong dự thảo Tờ trình Chính phủ. Phạm vi điều chỉnh được bổ 

sung theo hướng làm rõ đối tượng điều chỉnh là các sông, suối, kênh, rạch, hồ, 

ao, đầm, phá, biển, các tầng chứa nước dưới đất; mưa, băng, tuyết và các dạng 

tích tụ nước khác so với Luật tài nguyên nước năm 2012. Mục tiêu là làm rõ đối 

tượng điều chỉnh, các yêu cầu đối với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội có 

tác động đến các vật thể chứa nước, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trên cả 

dòng sông, tầng chứa nước (bao gồm cả việc làm rõ khái niệm hệ thống công 

trình thủy lợi). 

2. Trên cơ sở các chính sách được hoàn thiện theo Báo cáo thẩm định này, 

cơ quan lập đề nghị xây dựng Luật cần dự kiến số lượng điều, khoản sửa đổi; từ 

đó làm rõ, đề xuất lựa chọn phương án xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước 

(sửa đổi) hay dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước. 
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Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu, chỉnh sửa, bổ 

sung dự kiến số lượng điều, khoản sửa đổi trong dự thảo Tờ trình. Theo đó, so 

với Luật Tài nguyên nước năm 2012, dự kiến sửa đổi, bổ sung 27 điều, bổ sung 

mới 18 điều, bãi bỏ 01 điều và giữ nguyên 52 điều. Trên cơ sở đó, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đề xuất lựa chọn phương án xây dựng dự án Luật Tài 

nguyên nước (sửa đổi). 

3. Đề nghị cơ quan lập đề nghị xây dựng Luật rà soát, làm rõ mối quan hệ 

giữa Luật Tài nguyên nước và các Luật khác có liên quan, tách bạch rõ phạm vi 

điều chỉnh của từng Luật, tránh trùng lặp, chồng chéo trong quy định của các 

luật cùng điều chỉnh các nội dung liên quan đến tài nguyên nước. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình như sau: Trong 

quá trình lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã rà soát, đánh giá mối liên hệ và những bất cập, chồng 

chéo giữa Luật Tài nguyên nước năm 2012 và các luật có liên quan (cụ thể trong 

phần Phụ lục của Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012). 

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã lấy ý kiến của các Bộ, ngành, 

địa phương đối với nội dung của Hồ sơ. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp 

tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để rà soát kỹ lưỡng vấn đề này trong 

quá trình sửa Luật. 

II. Về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách 

với hệ thống pháp luật và tính khả thi, tính dự báo của nội dung chính sách, 

các giải pháp và điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dự kiến trong đề 

nghị xây dựng luật 

1. Về tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách   

- Các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật mặc dù là những chính sách 

lớn nhưng nội dung chính sách thể hiện còn khái quát. Do đó, đề nghị phân tích 

kỹ hơn từng chính sách thành các nội dung cụ thể, chi tiết, rõ ràng. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu và bổ sung, chỉnh 

sửa trong Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012, Tờ trình 

Chính phủ và Báo cáo đánh giá tác động chính sách. 

- Trong giai đoạn xây dựng chính sách có thể chưa bộc lộ rõ những mâu 

thuẫn, chồng chéo giữa nội dung chính sách với các luật có liên quan. Tuy 

nhiên, sau này, trong quá trình soạn thảo dự thảo Luật, hồ sơ trình dự án Luật 

phải có báo cáo rà soát các quy định của pháp luật. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo rà soát kỹ hệ thống pháp luật hiện hành có liên quan đến lĩnh vực 

tài nguyên nước, đảm bảo không có quy định mâu thuẫn, chồng chéo. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến và sẽ xây 

dựng báo cáo rà soát các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến lĩnh 

vực tài nguyên nước trong quá trình soạn thảo dự thảo Luật, đảm bảo không 

mâu thuẫn, chồng chéo. 
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2. Về một số nội dung cụ thể trong các chính sách 

a) Về chính sách 1: bảo đảm an ninh tài nguyên nước 

- Việc bổ sung chính sách về bảo đảm an ninh tài nguyên nước là cần 

thiết, tuy nhiên, đây là nội dung mới so với Luật Tài nguyên nước năm 2012, do 

đó, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giải thích rõ nội hàm khái niệm “an 

ninh nguồn nước” và “an ninh tài nguyên nước” để làm cơ sở cho việc cụ thể 

hóa các nội dung của chính sách. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu. Tuy nhiên, như đã 

nêu trong Hồ sơ, hiện tại hệ thống pháp luật về tài nguyên nước chưa có các 

định nghĩa, nguyên tắc, quy định nào đề cập đến bảo đảm an ninh tài nguyên 

nước quốc gia. Vì vậy, nội hàm khái niệm “an ninh nguồn nước” và “an ninh tài 

nguyên nước” sẽ được xem xét kỹ lưỡng trong quá trình nghiên cứu soạn thảo 

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). 

- Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì xây dựng “Đề án 

đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia”; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đang chủ trì xây dựng Đề án:“An ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa 

nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Quốc hội xem xét, 

quyết định. Do đó, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu kỹ những kết quả đạt được từ 02 Đề 

án nêu trên để đánh giá tác động của các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật 

này, đảm bảo sự thống nhất khi trình Quốc hội. Đồng thời, đề nghị bám sát tiến 

độ trình các Đề án và tiến độ xây dựng Luật để cập nhật đầy đủ các nội dung của 

Đề án, cụ thể hóa thành các quy định của Luật trình Quốc hội xem xét, thông 

qua, góp phần tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho vấn đề an ninh tài nguyên nước. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin thu và sẽ tiếp tục phối 

hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, cập nhật các nội 

dung của 02 Đề án nêu trên để cụ thể hóa thành các quy định của Luật trong quá 

trình soạn thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). 

- Một số quy định về việc quản lý, sử dụng nguồn nước trong lĩnh vực 

thủy lợi được quy định tại Luật Thủy lợi. Vì vậy, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng kết 

các quy định liên quan trong Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi để đề xuất 

các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh 

của các Luật. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu và nội dung giải 

trình việc rà soát các pháp luật có liên quan, trong đó có Luật Thủy lợi tại mục 

I.3 của báo cáo này. 

2.2. Về chính sách 2: xã hội hóa ngành nước 

- Đề nghị làm rõ việc xã hội hóa áp dụng cho giai đoạn nào, hoạt động 

nào của việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành. Ngoài ra, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi 
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trường phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát văn bản pháp 

luật, các chương trình, đề án, dự án liên quan đến xã hội hóa ngành nước trong 

thời gian qua; đánh giá các kết quả đã đạt được và các bất cập, vướng mắc; trên 

cơ sở đó đưa ra các kiến nghị trong trong nhóm chính sách đảm bảo tính khả thi; 

lưu ý vấn đề hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng tại Dự thảo Tờ 

trình Chính phủ đã nêu rõ việc xã hội hóa được áp dụng cho các hoạt động 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. Tuy 

nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài 

chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để luật hóa nội dung của chính sách đảm bảo tính 

khả thi, thống nhất, phù hợp.  

- Giải pháp của chính sách 2 liên quan đến thẩm quyền cấp giấy phép tài 

nguyên nước, nội dung này liên quan đến các quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022). Bên cạnh đó, đề 

nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định rõ các hoạt động nào cần quy định 

giao cơ quan quản lý nhà nước thực hiện, các hoạt động nào có thể xã hội hóa; 

trên cơ sở đó làm rõ căn cứ, thẩm quyền, tính khả thi, hiệu quả, ưu, nhược điểm 

của việc xã hội hóa trong các hoạt động thẩm định, cấp phép tài nguyên nước. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu và chỉnh sửa vào 

Hồ sơ, trong đó đối với nội dung chính sách 2 đã rà soát theo hướng không đề 

xuất việc xã hội hóa đối với hoạt động thẩm định các dịch vụ công. 

2.3. Về chính sách 3: tài chính về tài nguyên nước 

- Đề nghị giải trình, làm rõ các ý kiến của Bộ Tài chính về việc không quy 

định về “giá nước”, “giá trị của tài nguyên nước”, “phân bổ nguồn thu” trong 

Luật Tài nguyên nước để đảm bảo phù hợp với Luật Giá và Luật Ngân sách Nhà 

nước, rà soát vấn đề kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng để phù hợp với 

Luật Lâm nghiệp, tránh chồng chéo, trùng lặp. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình như sau: đối với 

quy định về giá nước sạch, tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 

của Bộ Tài Chính quy định khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá 

nước sạch sinh hoạt đã quy định nguyên tắc xác định giá nước sạch và về cơ bản 

đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nước sạch đã tính đúng, tính đủ các yếu tố 

chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ trong quá trình sản xuất khai thác, phân phối, tiêu 

thụ. Các chi phí như thuế tài nguyên, phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước, ,…cơ bản đã đều được đưa vào tính giá nước 

sinh hoạt. Tuy nhiên, đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác 

không sử dụng nước từ các cơ sở, nhà máy sản xuất, cung ứng nước sạch mà 

trực tiếp đầu tư xây dựng công trình khai thác nước trên các sông, suối, hồ,…để 

xử lý và tự cung, tự cấp nguồn nước sạch cho hoạt động sản xuất của mình lại là 

vấn đề hoàn toàn khác. 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. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát sửa Luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, cụ thể vấn đề này, bảo đảm tránh chồng chéo, trùng lặp 

và bất cập trong thực thi. 

- Đề nghị rà soát các nội dung trong nhóm chính sách 3 để đảm bảo phù 

hợp với các quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy lợi, Luật Điện lực, Luật 

Ngân sách nhà nước trên cơ sở nguyên tắc ngân sách nhà nước được quản lý 

thống nhất, tập trung dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, công 

bằng; có phân công, phân cấp quản lý. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu và nội dung giải 

trình việc rà soát các pháp luật có liên quan, trong đó có Luật Tài nguyên nước, 

Luật Thủy lợi, Luật Điện lực, Luật Ngân sách nhà nước để đề xuất, luật hóa các 

chính sách cho phù hợp, thống nhất trong quá trình soạn thảo Luật Tài nguyên 

nước (sửa đổi) như tại mục I.3 của báo cáo này. 

- Đề nghị nghiên cứu bổ sung một số nội dung để làm rõ phạm vi, các 

trường hợp sử dụng nước phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, 

việc miễn, giảm tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, lưu ý các khó khăn 

của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (nếu có), đảm bảo tính 

minh bạch, khả thi của quy định này khi triển khai trên thực tế. 

Về nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình như sau:  

- Các trường hợp sử dụng nước phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước, việc giảm tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã được quy 

định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 quy định về 

phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và được 

điều chỉnh, bổ sung bởi Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ. 

- Về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, hỗ trợ các doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-

CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 

và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã tham mưu Chính phủ có Tờ trình số 403/TTr-CP ngày 

05 tháng 9 Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước trong năm 2020 trình Quốc hội. 

2.4. Về chính sách 4: bảo vệ tài nguyên nước và phòng chống tác hại 

do nước gây ra và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số chính sách khác 

- Đề nghị rà soát nội dung các kiến nghị để đảm bảo phù hợp với quy định 

của Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy lợi, Luật Đê điều, Luật Phòng 

chống thiên tai, Luật Khoáng sản. Ngoài ra, việc bảo vệ chất lượng nguồn nước, 

duy trì hệ sinh thái, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, phòng ngừa ô 

nhiễm nguồn nước, bảo đảm an ninh nguồn nước có liên quan đến nội dung quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 

năm 2022). Do đó, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng và các Bộ có liên quan rà soát các 
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nội dung trong nhóm chính sách 4 để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp 

luật về phòng, chống thiên tai, cấp thoát nước đô thị và chức năng, nhiệm vụ của 

các cơ quan quản lý nhà nước. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và tiếp tục phối hợp với Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng và các Bộ có liên quan rà soát các 

nội dung trong nhóm chính sách 4 để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp 

luật về phòng, chống thiên tai, cấp thoát nước đô thị, bảo đảm không chồng chéo 

về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan.  

3. Về dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách 

trong đề nghị xây dựng Luật 

Cần đánh giá kỹ hơn về thực trạng nguồn ngân sách nhà nước trung ương 

và địa phương, khả năng đáp ứng nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn kinh 

phí khác dành cho lĩnh vực tài nguyên nước để triển khai các chính sách mới của 

Luật được thông qua. Đồng thời, cần rà soát, đánh giá kỹ hơn về bộ máy, nguồn 

nhân lực đảm bảo cho việc thi hành Luật, đảm bảo tính khả thi, tránh chồng 

chéo, trùng lặp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các bộ, 

ngành có liên quan trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và điều chỉnh, bổ 

sung rõ hơn nội dung liên quan đến nguồn lực, điều kiện bảo đảm thực hiện 

chính sách tại dự thảo Tờ trình Chính phủ. 

III. Về tính tương thích của nội dung chính sách trong đề nghị xây 

dựng Luật với điều ước quốc tế có liên quan mà nước CHXHCN Việt Nam 

là thành viên 

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ 

Ngoại giao bổ sung nội dung đánh giá liên quan đến các điều ước quốc tế, các 

cam kết quốc tế song phương và khu vực mà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên cho đầy đủ, phù hợp. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình như sau: Các nội 

dung liên quan đến các điều ước quốc tế, các cam kết quốc tế song phương và 

khu vực mà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên đã được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, rà soát về nêu cụ thể tại Báo cáo 

Tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012, từ đó làm căn cứ để xây 

dựng các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cũng đã nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của Bộ Ngoại giao đối 

với các chính sách. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ 

Ngoại giao rà soát, cập nhật các quy định mới, các điều ước quốc tế, cam kết 

song phương và đa phương được mà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên trong thời gian tới, đặc biệt là “Quy chế về sử dụng nước các khu 

vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia” trong quá trình soạn thảo Luật Tài 

nguyên nước (sửa đổi). 
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IV. Về sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 

của chính sách; việc lòng ghép vấn đề bình đẳng giới trong đề nghị xây 

dựng Luật 

Cần đánh giá, phân tích kỹ hơn các nội dung về thủ tục hành chính theo 

quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-

CP). Ngoài ra, đề nghị cơ quan lập đề nghị xây dựng Luật bổ sung vấn đề đánh 

giá tác động của chính sách đối với vấn đề giới (nếu có) vào nội dung dự thảo 

Tờ trình. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu và điều chỉnh, 

bổ sung, làm rõ các nội dung về thủ tục hành chính trong hồ sơ. Về tác động đối 

với vấn đề về giới, tại các chính sách đề xuất trong đề nghị xây dựng Luật Tài 

nguyên nước (sửa đổi) không có tác động đối với vấn đề này. 

V. Về hồ sơ, việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng Luật 

1. Về hồ sơ 

a) Về Tờ trình Chính phủ 

- Đề nghị nghiên cứu ghép một số quan điểm có cùng nội dung với nhau 

để khái quát hóa hơn và giảm bớt số lượng các quan điểm trong việc ban hành 

văn bản, đồng thời xử lý các nội dung trùng lặp giữa các quan điểm. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và đã điều chỉnh tại 

nội dung về quan điểm xây dựng văn bản trong Tờ trình Chính phủ và Báo cáo 

tổng kết thi hành Luật. 

- Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, đề nghị làm rõ hơn việc mở 

rộng /thu hẹp phạm vi điều chỉnh so với Luật Tài nguyên nước hiện hành; những 

nội dung mới của đề nghị xây dựng Luật; thuyết minh căn cứ để xây dựng Luật 

Tài nguyên nước (sửa đổi) hay Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài 

nguyên nước; phân tích mối quan hệ giữa phạm vi điều chỉnh của đề nghị xây 

dựng Luật với các Luật khác có liên quan. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến và đã chỉnh sửa cụ thể các 

nội dung nêu trên trong Tờ trình Chính phủ và trong hồ sơ. 

- Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá tính tương thích với các điều ước 

quốc tế, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viện; đánh giá kỹ hơn về nguồn 

kinh phí, nhân lực đảm bảo cho thi hành Luật; rà soát, đánh giá cụ thể về thủ tục 

hành chính, vấn đề bình đẳng giới. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và đã bổ sung, chỉnh sửa trong Tờ 

trình Chính phủ. 
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1.2. Về Báo cáo đánh giá tác động 

Đề nghị giá đầy đủ, chi tiết, sâu sắc hơn tác động của các chính sách theo 

các nội dung quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định 154/2020/NĐ-CP). 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến và đã điều 

chỉnh, bổ sung tại Báo cáo đánh giá tác động chính sách. Theo đó, mỗi chính 

sách Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất 3 phương án, với phương án 1 là giữ 

nguyên hiện trạng, phương án 2 là sử dụng các biện pháp can thiệp gián tiếp, 

phương án 3 là can thiệp trực tiếp bằng pháp luật. Từ các phương án đề xuất, Bộ 

đã đánh giá tác động của phương án dựa trên các khía cạnh tác động về kinh tế, 

về xã hội, về giới, về thủ tục hành chính, về hệ thống pháp luật theo đúng quy 

định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đưa ra các số 

liệu mang tính định lượng và đã lựa chọn phương án khả thi, tối ưu nhất để đề 

xuất với Chính phủ. 

1.3. Về Đề cương chi tiết dự thảo Luật 

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đã có Dự kiến Đề cương chi tiết Luật, tuy 

nhiên, nhiều quy định mang tính kế thừa. Vì vậy, đề nghị cơ quan lập đề nghị 

xây dựng Luật rà soát, chỉnh lý lại Đề cương chi tiết Luật để phù hợp với phạm 

vi điều chỉnh của Luật là Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Đồng thời, trong quá 

trình hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường 

tiếp tục cập nhật, hoàn thiện Đề cương chi tiết dự thảo Luật theo Mẫu số 04 Phụ 

lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu và đã điều 

chỉnh, bổ sung tại Dự kiến Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).  

1.4. Về Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật 

Cần đánh giá, tổng kết cơ bản, toàn diện thực trạng thi hành Luật Tài 

nguyên nước. Trên cơ sở đó, xác định những vướng mắc, bất cập từ nội tại quy 

định pháp luật; những mâu thuẫn, vướng mắc của Luật Tài nguyên nước với các 

luật khác có liên quan; những vướng mắc, bất cập từ quá trình thực hiện các quy 

định pháp luật tại địa phương để có đề xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp. 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu và đã bổ sung 

đánh giá, tổng kết toàn diện thực trạng thi hành Luật Tài nguyên nước; xác định 

những vướng mắc, bất cập của Luật Tài nguyên nước, những vướng mắc, bất 

cập từ thực tế triển khai thi hành Luật và đề xuất những nội dung sửa đổi Luật 

để giải quyết những tồn tại, bất cập.   

1.5. Về Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến 

Đề nghị bổ sung thêm nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài 

chính, ý kiến của các Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, đối tượng chịu tác 

động có liên quan trong lĩnh vực tài nguyên nước. 
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Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và đã cập nhật, bổ 

sung nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tài chính, ý kiến của các cơ 

quan, đơn vị góp ý đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước gửi 

đến sau thời điểm Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi thẩm định Hồ sơ. 

2. Về trình tự, thủ tục và ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Đề nghị thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục và rà soát, chỉnh lý các hồ 

sơ để đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

Về ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu, tiếp tục thực 

hiện việc rà soát, chỉnh lý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa 

đổi) và trình Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng 

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Bộ 

Tài nguyên và Môi trường kính gửi Chính phủ để xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Bộ Tư pháp; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT, PC, VP, TNN. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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