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Hà Nội, tháng 10 năm 2021 



DANH MỤC VĂN BẢN GÓP Ý CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT TÀI NGUYÊN NƢỚC (SỬA ĐỔI) 

 

TT CQ ban hành Số văn bản Ngày ban 

hành 

I Các Bộ: Tƣ pháp, Ngoại giao, Nội vụ, Tài Chính 

1 Bộ Tư pháp 3510/BTP-PLDSKT 7/10/2021 

2 Bộ Ngoại giao 4095/BNG-TCQT 6/10/2021 

3 Bộ Nội vụ 4840/BNV-PC 29/9/2021 

4 Bộ Tài chính 111834/BTC-HCSN 15/10/2021 

II Các Bộ, cơ quang ngang bộ khác 

1 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 6720/NHNN-PC 21/9/2021 

2 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 3308/LĐTBXH-PC 28/9/2021 

3 Bộ Y tế 8225/BYT-MT 30/9/2021 

4 Bộ Thông tin và Truyền thông 3813/BTTTT-PC 29/9/2021 

5 Bộ Giao thông Vận tải 10207/BGTVT-MT 29/9/2021 

6 Bộ Quốc phòng 3865/BQP-KHQS 29/9/2021 

7 Bộ Công Thương 6066/BCT-PC 1/10/2021 

8 Thanh tra Chính phủ 1761/TTCP-V.I 1/10/2021 

9 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3633/BVHTTDL-KHCNMT 4/10/2021 

10 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6412/BNN-PC 6/10/2021 

11 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 7945/BKHĐT-KHGDTNMT 16/11/2021 

III Các cơ quan, tổ chức địa phƣơng 

1 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai 3954/STNMT-KS-TNN 23/9/2021 

2 Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần 

Thơ 

2971/STNMT-

KSNKTTV&BĐKH 

21/9/2021 

3 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình 2935/STNMT-TNNKT 23/9/2021 

4 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An 5494/STNMT-NBHĐ 24/9/2021 



5 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre 5784/UBND-KT 23/9/2021 

6 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2090/STNMT-N 27/9/2021 

7 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu 22289/STNMT-KSN 27/9/2021 

8 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai 2613/STNMT-KSN 27/9/2021 

9 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 3464/UBND-NNTN 27/9/2021 

10 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu 1908/STNMT-

PTNNBĐKHB 

27/9/2021 

11 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang 3648/STNMT-NKS&B 28/9/2021 

12 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận 4612/STNMT-

TNKSN&BĐKH 

28/9/2021 

13 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ 2658/TNMT-KS 28/9/2021 

14 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên 1816/STNMT-TNN 29/9/2021 

15 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình 2380/STNMT-TNNKS 29/9/2021 

16 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình 2212/STNMT-NKS 29/9/2021 

17 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông 2463/STNMT-KSTNN 29/9/2021 

18 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng 3119/STNMT-KS&TNN 29/9/2021 

19 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang 1546/STNMT-TNN 30/9/2021 

20 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam 1753/STN&MT-N&BĐKH 29/9/2021 

21 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình 2444/STNMT-BĐTNN 29/9/2021 

22 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 3414/STNMT-TNN 29/9/2021 

23 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh 3808/STNMT-TNN&BĐ 28/9/2021 

24 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa 8447/STNMT-TNN 30/9/2021 

25 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định 2474/STNMT-TNN 30/9/2021 

26 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh 6705/TNMT-NKB 30/9/2021 

27 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An 5993/STNMT-TN 29/9/2021 

28 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 5897/UBND-KTNV 30/9/2021 

29 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp 3503/STNMT-TNNKS 30/9/2021 



30 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh 2816/STNMT-QLTNB 30/9/2021 

31 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau 2630/STNMT-TNNKTTV 30/9/2021 

32 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 2286/UBND-KT 29/9/2021 

33 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang 1974/STNMT-TNBĐKH 1/10/2021 

34 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn 2240/STNMT-TNN 1/10/2021 

35 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 2819/STNMT-TNNKS 1/10/2021 

36 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang 2824/STNMT-KSN 1/10/2021 

37 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 4638/UBND-TN 1/10/2021 

38 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 2646/UBND-CN 30/9/2021 

39 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa 4101/STNMT-

KSNKTTVBĐKH 

30/9/2021 

40 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 3393/UBND-KT 1/10/2021 

41 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 1389/UBND-KT 30/9/2021 

42 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 3154/STNMT-TNN&KS 4/10/2021 

43 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương 1870/STNMT-TNN 30/9/2021 

44 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang 3419/TNMT-TNKS 4/10/2021 

45 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 3658/UBND-KT 4/10/2021 

46 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang 3055/STNMT-KSN&BĐKH 4/10/2021 

47 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 9609/UBND-NNMT 5/10/2021 

48 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh 1517/STNMT-NKS 6/10/2021 

49 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 3531/STNMT-TNNKSKTTV 6/10/2021 

50 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 12442/UBND-KTN 11/10/2021 

51 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang 1299/STNMT-TNN&KTTV 29/9/2021 

52 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc 3148/STNMT-KSTNNKTTV 6/10/2021 

53 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước 3495/UBND-KT 14/10/2021 

54 Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải 

Phòng 

3763/STN&MT-TNN 5/10/2021 



55 Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí 

Minh 

6213/STNMT-TNNKS 30/9/2021 

56 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 9935/UBND-TN 21/10/2021 

IV Các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

1 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 1010/TCBHDDVN-CSPC 17/9/2120 

2 Vụ Hợp tác quốc tế 1040/HTQT 20/9/2021 

3 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt 

Nam 

851/ĐĐBĐVN-CSQL 24/9/2021 

4 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 2659/ĐCKS-CSPC 24/9/2021 

5 Vụ Kế hoạch – Tài chính 727/KHTC-KHTH 22/9/2021 

6 Tổng cục Quản lý đất đai 2135/TCQLĐĐ-CSPC 27/9/2021 

7 Cục Biến đổi khí hậu 920/BĐKH-VP 28/9/2021 

8 Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công 

Việt Nam 

279/VPUBSMC 29/9/2021 

9 Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên 

môi trường 

515/CNTT-PCQLCNTT 29/9/2021 

10 Tổng cục Môi trường 2841/TCMT-QLCL 30/9/2021 

11 Viện Khoa học Tài nguyên nước 326/VTNN-KHCN 29/9/2021 

12 Thanh tra Bộ 595/TTr-P2 1/9/2021 

13 Tổng cục Khí tượng Thủy văn 1254/TCKTTV-QLDB 1/10/2021 

14 Vụ Pháp chế 717/PC-HC 1/10/2021 

15 Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi 

trường 

597/VCLCS-KSTNN 4/10/2021 

16 Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biển đổi 

khí hậu 

1062/VKTTVBĐKH-KH 4/10/2021 

17 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên 

nước Quốc gia 

688/TNNQG-ĐT 6/10/2021 

18 Cục Viễn thám quốc gia 499/VTQG-QLHĐVT 11/10/2021 

19 Vụ Khoa học và Công nghệ 655/KHCN 11/10/2021 
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BỘ NỘI VỤ

Số: /BNV-PC
V/v góp ý đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây

dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng  năm 2021

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trả lời Công văn số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường về việc góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên
nước (sửa đổi), Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Tại Mục VII, dự thảo Tờ trình Chính phủ về các ý kiến đề nghị xây dựng
dự án Luật mới chỉ được tổng hợp, xây dựng trên cơ sở kết quả đánh giá, tổng kết
của 45/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (còn thiếu kết quả đánh giá, tổng
kết của 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu,
bổ sung các nội dung tổng kết của các địa phương còn lại, bảo đảm kết quả đánh
giá, tổng kết đầy đủ, toàn diện quá trình gần 9 năm thực hiện Luật Tài nguyên
nước trong cả nước. 

2. Tại dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách dự án Luật Tài nguyên
nước (sửa đổi), đề nghị bổ sung phần ý kiến tham vấn (trong đó nêu rõ việc lấy ý
kiến về dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách, mô tả các phương pháp lấy
ý kiến, phản hồi, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý) theo Mẫu số 01 - Phụ lục V ban
hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật.

3. Đề nghị bổ sung Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến; bản chụp ý kiến
góp ý để hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng luật theo quy định tại khoản 1 Điều 37 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường
tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

Phan Trung Tuấn
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Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Phúc đáp đề nghị của Quý Cơ quan tại Công văn số 5566/BTNMT-

TNN ngày 13/9/2021 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ đề nghị xây 

dựng Luật Tài nguyên nước, sau khi nghiên cứu, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam không có ý kiến gì thêm về dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài 

nguyên nước (sửa đổi).   

Trên đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Quý Bộ./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Thống đốc (để báo cáo) 

- PTĐ Đoàn Thái Sơn; 

- Lưu VP, PC2.BTTùng. 

 

KT.THỐNG ĐỐC 

PHÓ THỐNG ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 Đoàn Thái Sơn 

                        

 

    NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

              VIỆT NAM 

         

Số:           /NHNN-PC 
V/v Góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị 

xây dựng Luật Tài ngyên nước 

(sửa đổi) 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng 9  năm 2021 
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Ký bởi: Bộ Tài nguyên và Môi
trường
Email: btnmt@monre.gov.vn
Cơ quan: Bộ Tài nguyên và Môi
trường
Ngày ký: 22.09.2021 08:31:23
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Ký bởi: Bộ Tài nguyên và Môi
trường
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BỘ Y TẾ 
 

Số:         /BYT-MT 
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng 

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

  Ngày 13/9/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 

5566/BTNMT-TNN gửi Bộ Y tế về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng 

Luật Tài nguyên nước. Sau khi nghiên cứu các tài liệu kèm theo, Bộ Y tế có ý 

kiến như sau: 

1. Về cơ bản nhất trí với Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài 

nguyên nước. 

2. Bộ Y tế đề nghị chỉnh sửa, bổ sung các nội dung sau: 

   2.1. Đối với nội dung dự thảo đề cương Luật Tài nguyên nước: 

   - Khi xây dựng nội dung chi tiết Luật Tài nguyên nước cần đối chiếu với 

các văn bản quy phạm pháp luật khác để tránh chồng chéo như: Luật bảo vệ môi 

trường, Luật Thủy lợi, Luật Quy hoạch... 

   - Sử dụng cụm từ “nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” thay cho 

“nước sinh hoạt”. 

   - Bổ sung tại Điều 74. An ninh nguồn nước trong trường hợp hạn hán, 

thiếu nước, thiên tai thảm họa, ô nhiễm nguồn nước, biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng. 

   2.2. Đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Tài 

nguyên nước: 

- Phương pháp đánh giá tác động của một số chính sách có thể là định tính 

hoặc định lượng nhưng cần cụ thể, tránh đánh giá chung chung.  

- Xem xét đánh giá cam kết các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam 

đã ký kết vì hơn 60% lưu lượng nước của Việt Nam xuất phát từ nước ngoài. 

- Cần so sánh chi phí lợi ích của các giải pháp để xem xét tác động về 

kinh tế khi sửa đổi Luật. 

- Bổ sung quy định về vùng bổ cập đối với cả nước mặt và nước dưới đất 

tại Mục 2.1.4. Hướng tới hạn chế khai thác nước ngầm. 

  Bộ Y tế kính gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.  

  Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, MT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

8225 30 09

Ký bởi: Văn phòng
Cơ quan: Bộ Y tế
Ngày ký: 30-09-2021
08:30:19 +07:00

Ký bởi: Bộ Tài nguyên và Môi
trường
Email: btnmt@monre.gov.vn
Cơ quan: Bộ Tài nguyên và Môi
trường
Ngày ký: 30.09.2021 08:59:23
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    BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:              /BTTTT-PC 

V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng 

 Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2021 
 

   

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường    

 

Phúc đáp công văn số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài 

nguyên nước (sửa đổi), Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau: 

- Tại Phụ lục III. Danh mục Bộ luật, luật có quy định liên quan đến quy 

hoạch cần sửa đổi, bổ sung tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 có quy định 

Luật Tài nguyên nước cần sửa đổi, bổ sung: Khoản 2 Điều 10, Điều 11, điểm a 

khoản 1 Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 20, Điều 21, Điều 22, 

Điều 24, khoản 3 Điều 50, điểm b khoản 1 Điều 55, điểm a và điểm b khoản 2 

Điều 70. Tuy nhiên, dự thảo Đề cương Luật tài nguyên nước (sửa đổi) không đề 

xuất dự kiến sửa các Điều 15, 16, 17. Do đó, đề nghị rà soát, bổ sung kế hoạch 

sửa đổi các Điều nêu trên để đồng bộ với Luật Quy hoạch. 

- Đề nghị xem xét, bổ sung các quy định về việc xây dựng các hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu lớn toàn diện nhằm quản lý hiệu quả lĩnh vực tài nguyên 

nước; triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, cảnh 

báo sớm, xử lý sự cố môi trường nước, ... 

- Ngoài ra, đề nghị chỉnh sửa lỗi chính tả trong toàn bộ dự thảo.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, kính gửi Quý Bộ để 

tổng hợp. 

Trân trọng./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn; 

- Lưu: VT, PC, NTT (5). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn 
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:             /BGTVT-MT 

V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây 

dựng Luật tài nguyên nước (sửa đổi). 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:    Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Phúc đáp Công văn số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tài 

nguyên nước (sửa đổi); sau khi nghiên cứu, Bộ GTVT tham gia ý kiến như sau: 

1. Thành phần dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tài nguyên nước (sửa 

đổi) đã tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015. 

2. Về các nội dung góp ý cụ thể: 

a) Đề nghị phân tích cụ thể, làm rõ hơn về các vướng mắc, tồn tại bất cập 

của Luật tài nguyên nước hiện hành, tính thống nhất của hệ thống pháp luật khác 

có liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước tại mục 2.2.1 phần II của dự 

thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật tài nguyên nước 2012 và mục 2 phần I của 

dự thảo Tờ trình. 

b) Bổ sung đánh giá và làm rõ các nguyên nhân chưa thực hiện các nhiệm 

vụ: kiểm kê tài nguyên nước, xây dựng báo cáo tài nguyên nước, xây dựng hệ 

thống mạng giám sát tài nguyên nước,... nêu tại mục 1.5.1 trong dự thảo Báo cáo 

tổng kết thi hành Luật tài nguyên nước 2012. 

c) Đề nghị Quý Bộ rà soát, đề xuất nội dung dự thảo Đề cương chi tiết Luật 

cho phù hợp với nội dung góp ý nêu tại điểm a, b và chỉnh sửa tên Điều 14 thành 

“Quản lý hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước (bổ sung)”. 

Bộ GTVT gửi Quý Bộ để tổng hợp./.      

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, MTNTT. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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Người ký: Bộ Quốc phòng
Cơ quan: Bộ Quốc phòng
Thời gian ký: 30.09.2021
13:53:28 +07:00
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                Ký bởi: Bộ Công Thương
                Cơ quan: Bộ Công thương
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TL. TONG THANH TRA 
VU TRUONG VI; I 

ung Quiic Huy 

THANH TRA CHINH PHU 	CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
D(Ic 10p — Tty do — Hanh phtic 

	

S6:RG4 /TTCP-V.I 	 Ha 1V -Oi, ngay 04 Mang 10 nam 2021 
VA, gop y Du thao Ho so' de nghi xay 
dung Luat Tai nguyen ruxeyc (sfra doi) 

	

Kinh 	Tai nguyen va Mai truong. 

Phiic dap Van ban s6 5566/BTNMT-TNN ngay 13/9/2021 dia BO Tai nguyen va 
Mei tru6ng ye vice gop y Du thao H6 so de nghi xay dung Luat Tai nguyen nu6c 
(sda del), Om: T6 trinh Chinh phil; Bao cao Tong ket thi hanh Luat Tai nguyen 
nu6c nam 2012; Bao cao danh gia tac dOng chinh sach; De cuung Luat Tai nguyen 
nuac (sCra doi); sau khi nghien cuu, Thanh tra Chinh phu coy kien nhu sau: 

Thanh tra Chinh phu co ban nhat tri yOi not dung Dix thao H6 so' a nghi xay 
dgng Luat Tai nguyen nuac (sda doi), 	To trinh Chinh phu; Bao cao Tong ket 
thi hanh Luat 	nguyen nu6c nam 2012; Bao cao danh gia tac dOng chinh sach; De 
cuang Luat Tai nguyen nu6c (sda dal). 

Luat Tai nguyen nu6c nam 2012 quy Binh doi yai cong tac thanh tra, kiem tra 
van con mot so ton tai, han the nhu: Chua c6 to chtirc thanh tra chuyen nganh ye tai 
nguyen nuac, lgc luting can bO dap irng yeu cau nghiep vu, chuyen mon can han 
the nen cong tac thanh tra, kiem tra chua dtrqc sau sat va boat dOng thanh tra, kiem 
tra chua dap irng yeu cau thgc te. Vi vay,,khi xay dgng 	thao Luat Tai nguyen 
nu6c, BO Tai nguyen va Mai tru6ng can bo sung quy dinh doi y6i lgc luting thanh 
tra, to chirc thanh tra chuyen nganh tai nguyen mr6c...De dam bao hog clOng thanh 
tra, kiem tra duvc hieu qua. 

Tren day la Si kien cua Thanh tra Chinh phu de nghi BO Tai nguyen va Moi 
tru6ng nghien cau, tong hop de xay dung Dg thao Luat Tai nguyen nu6c. 

Tran trong./. 

Nhu Iran; 
- T6ng Thanh tra Chinh phu (d6 b/c); 
- Ph6 T6ng TTCP LO S9 Bay (d6 b/c); 
- trtrang Vu I; 
- Lull: VT, Vu I. 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
_________________________________ 

 

 

Số:            /BVHTTDL-KHCNMT 

V/v góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng 

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________ 

 

Hà Nội,  ngày       tháng      năm 2021 

                        

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5566/BTNMT-TNN 

ngày 13/9/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề 

nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (Dự thảo). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch có một số ý kiến sau: 

1. Dự thảo Tờ trình 

- Phần I. Sự cần thiết ban hành văn bản, đề nghị có đánh giá cụ thể việc Luật 

Tài nguyên nước năm 2012 được xây dựng trên cơ sở Hiến pháp năm 1992 đã được 

sửa đổi bổ sung năm 2001, tại Điều 17 chỉ quy định nguồn nước thuộc sở hữu toàn 

dân mà chưa quy định tài nguyên nước là tài sản công như Điều 53 Hiến pháp năm 

2013. 

- Tại mục 1 phần I (tr.2) đề nghị sửa cụm từ “Hiến pháp năm 2014” thành 

“Hiến pháp năm 2013”. 

- Tại mục 1 phần V. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành 

luật (tr.19), đề nghị bổ sung, làm rõ hơn về nguồn lực (các nguồn tài chính, nhân lực, 

vật lực) đặc biệt cần đánh giá vai trò, hiệu quả của nguồn lực xã hội hóa khi mở rộng 

các đối tượng tham gia thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, 

chính sách minh bạch, rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các thành phần kinh tế, 

các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quá trình triển khai 

thực thi khi Luật được ban hành. 

2. Dự thảo Luật Tài nguyên nước 

- Chương II. Bảo vệ tài nguyên nước (tr.3), đề nghị xem xét bổ sung quy định 

về duy trì dòng chảy và bảo vệ chất lượng nguồn nước đặc biệt các thác nước là danh 

lam thắng cảnh để duy trì sự tồn tại và vẻ đẹp của các thác nước với tư cách là tài 

nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch. 

- Tại mục 2 chương IV. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước (tr.4), bổ sung quy 

định về khai thác, sử dụng nguồn nước phục vụ du lịch (bãi tắm biển, dịch vụ thể 

thao, vui chơi giải trí ...), do hiện nay, việc đầu tư xây dựng các bãi tắm biển, các khu 

vực mặt nước cho các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí chưa có một cơ chế rõ 

ràng, dẫn đến cơ quan quản lý nhà nước còn lúng túng khi áp dụng pháp luật để đồng 

ý cho tổ chức, cá nhân đầu tư, khai thác tại những vùng nước này. 

- Điều 1 Luật quy định nước dưới đất không phải phạm vi điều chỉnh của Luật 

này, tuy nhiên, tại Điều 56 Luật quy định về thăm dò, khai thác nước dưới đất; đề 

nghị làm rõ nội dung này. 
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- Chương VII. Trách nhiệm quản lý tài nguyên nước (tr.8), Bổ sung yêu cầu 

lấy ý kiến ngành văn hóa, du lịch các cấp khi thực hiện khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước, đánh giá tác động môi trường trong việc cấp phép xây dựng các công trình 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội để giảm thiểu việc ảnh hưởng đến di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh, di chỉ khảo cổ, khu du lịch có hàm chứa tài nguyên 

nước. 

- Đề cương chi tiết Luật đề nghị xây dựng theo mẫu số 4 Phụ lục 5 ban hành 

kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, do đó, đề nghị bổ sung một điều quy định 

về đối tượng áp dụng tại chương I và chuyển điều quy định về quy định chuyển tiếp 

xuống sau điều quy định về hiệu lực thi hành. 

3. Báo cáo đánh giá tác động, đề nghị xây dựng theo mẫu số 1 Phụ lục 5 ban 

hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, theo đó, đề nghị bổ sung phần ý kiến 

tham vấn trước phần giám sát và đánh giá; bổ sung phần phụ lục về những bảng, biểu 

tính toán chi phí và lợi ích của các giải pháp (đang thể hiện tại nhóm chính sách về số 

5 tài chính về tài nguyên nước). 

- Mục II. Đánh giá tác động của chính sách (tr.3), cần rà soát, bổ sung nội 

dung đánh giá động của các giải pháp đối với các đối tượng: khu, điểm du lịch, di 

tích lịch sử - văn hóa, di chỉ khảo cổ, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng theo 

Luật Di sản văn hóa. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với dự Dự thảo Hồ 

sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng 

hợp, hoàn thiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương; 

- Vụ Pháp chế; 

- Lưu: VT, KHCNMT, PT.05 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương 

 

 



BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BNN-PC 
V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị  

xây dựng Luật Tài nguyên nước  

(sửa đổi) 

 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 

Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

Phúc đáp công văn số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài 

nguyên nước (sửa đổi), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

1. Về dự thảo Tờ trình  

- Mục IV.2. Nhóm chính sách 2 (về bảo vệ tài nguyên nước):  

+ Bảo đảm an ninh tài nguyên nước là vấn đề quan trọng góp phần vào sự 

phát triển nhanh và bền vững của đất nước, đề nghị xem xét làm nổi bật hơn nội 

hàm an ninh nước trong nội dung các phần của Luật; làm rõ khái niệm an ninh 

tài nguyên nước, an ninh nước, an ninh nguồn nước.  

+ 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”. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc kỹ vấn đề này khi xây dựng 

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), tránh tình trạng làm tăng thủ tục hành chính, 

cản trở các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.  

- Mục IV.3. Nhóm chính sách 3 (Về phòng chống tác hại do nước gây ra: 

Đề nghị bổ sung nội dung về phòng, chống hạn hán nước để phù hợp, thống nhất 

với tên gọi của Điều 64, dự thảo Đề cương chi tiết. 

- Mục IV.6 (Bổ sung, sửa đổi một số quy định khác):  

+ Theo nội dung Tờ trình thì phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) không thay đổi so với Luật Tài nguyên nước 

2012. Theo Luật Tài nguyên nước 2012, nguồn nước là các dạng tích tụ nước tự 

nhiên hoặc nhân tạo có thể khai thác, sử dụng, do đó đề nghị khi xây dựng Luật 

Tài nguyên nước (sửa đổi), trong các quy định cụ thể về nội dung quản lý khai 
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thác và bảo vệ nguồn nước cần bổ sung quy định phân biệt rõ nguồn nước tự 

nhiên và nguồn nước nhân tạo (như công trình thủy lợi, công trình thủy điện) và 

có sự cân nhắc phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành khác (như 

Luật Thủy lợi), tránh mâu thuẫn, chồng chéo trong công tác quản lý tài nguyên 

nước (Ví dụ như quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy lợi 

theo Luật Tài nguyên nước hiện hành và phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đối 

với hồ chứa thủy lợi tại Luật Thủy lợi). 

+ Đề nghị bổ sung quy định “Khai thác, sử dụng tài nguyên nước để sản 

xuất nông nghiệp” là trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phải 

đăng ký, không phải xin phép, vì khoản 1 Điều 46 Luật Tài nguyên nước quy 

định “Nhà nước đầu tư, hỗ trợ cho việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước để 

sản xuất nông nghiệp” và Luật Thủy lợi cũng quy định Nhà nước đầu tư, hỗ trợ 

xây dựng công trình thủy lợi, do đó, nếu quy định phải có giấy phép thì đối 

tượng phải xin phép là chủ sở hữu của công trình theo Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công chính là UBND tỉnh, huyện và Bộ.  

 2. Về dự thảo Đề cương Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) 

- Tại tất cả các Điều được sửa đổi, bổ sung, đề nghị ghi đầy đủ tên điều, 

nội dung được sửa đổi, bổ sung để thống nhất và rõ ràng các nội dung được sửa 

đổi, bổ sung trong Luật. 

- Đề nghị xem xét bỏ Điều 33 (Bảo đảm dòng chảy tối thiểu) vì tại Điều 

30 đã quy định về bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy nên không cần có thêm 

quy định riêng; hoặc để quy định cho rõ ràng, đề nghị bổ sung vào nội dung 

Điều 30 sẽ phù hợp hơn. 

- Đề nghị bỏ Điều 40 (nguyên tắc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả) vì 

trùng lắp với quy định tại Điều 3 Luật Tài nguyên nước 2012 (đã có nội dung về 

nguyên tắc sử dụng nước tiết kiệm). 

3. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách, Báo cáo tổng kết 

Luật Tài nguyên nước 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách: Ngoài 5 nhóm chính 

sách đã được đánh giá tác động trong dự thảo, đề nghị bổ sung đánh giá tác động 

đối với những chính sách được đưa vào dự thảo đề cương chi tiết, như về đăng 

ký, cấp phép khai thác tài nguyên nước (Điều 48); hồ chứa và khai thác và sử 

dụng nước của các hồ chứa (Điều 57)… 

- Dự thảo Báo cáo tổng kết Luật Tài nguyên nước: 

+ Tại điểm a mục 2.2.1 (Tồn tại, bất cập của Luật Tài nguyên nước) hiện 

đang nêu tồn tại tình trạng chồng chéo trong quản lý, phân định thẩm quyền, 

trách nhiệm của từng Bộ, ngành, địa phương trong quản lý nguồn nước, quản lý 
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hoạt động khai thác, quản lý hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, nhưng không 

chỉ rõ các quy định hiện hành dẫn đến tình trạng này. Do đó, để có cơ sở xây 

dựng chính sách, đề nghị nêu cụ thể các điều khoản quy định của pháp luật hiện 

hành dẫn đến tình trạng chồng chéo trong quản lý tài nguyên nước.  

- Hiện dự thảo Báo cáo mới đưa ra các vấn đề an ninh nước cấp cho sinh 

hoạt cho khu đô thị lớn, khu dân cư tập trung, đề nghị phân tích thêm về an ninh 

nước cấp cho sinh hoạt nông thôn nói chung. 

Đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, tổng hợp và chỉnh sửa hồ sơ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Lưu: VT, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 
 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

 









UBND TỈNH GIA LAI 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:           /STNMT-KS-TNN 
V/v góp ý Hồ sơ xây dựng Luật Tài 
nguyên nước (sửa đổi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày 23  tháng 9  năm 2021 

 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 
 Thực hiện Văn bản số 5566/BTMNT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
tại Văn bản số 4039/VP-CNXD ngày 13/9/2021 về việc góp ý Hồ sơ xây 
dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Sau khi nghiên cứu, Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Gia Lai có ý kiến như sau: 
 1. Thống nhất với các Dự thảo: Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo Tổng 
kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012, Đề cương Luật Tài nguyên 
nước sửa đổi Hồ sơ xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) do Bộ Tài 
nguyên và Môi trường xây dựng. 
 2. Về nội dung đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách 
Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề 
nghị bổ sung các nội dung sau: 
 - Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng hệ thống nước tập trung để 
cung cấp cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp tại các vùng đô thị. Tạo cơ 
chế để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và kinh doanh nước 
sạch cung cấp cho người dân, tổ chức doanh nghiệp. 
 - Tăng tỷ lệ phần trăm (%) mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước đối với nguồn nước dưới đất tại các vùng hạn chế khai thác tài nguyên 
nước dưới đất cho mục đích sản xuất, kinh doanh nhằm hạn chế khai thác để 
tránh suy thoái và giảm thiểu tác động xấu đến nguồn nước dưới đất. 
 3. Đề xuất kiến nghị. 
 - Đề nghị bổ sung nội dung trong Đề cương Luật Tài nguyên nước (sửa 
đổi), cần thiết quy định thống nhất một cơ quan đầu mối thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về tài nguyên nước từ điều tra cơ bản, chiến lược, quy 
hoạch tài nguyên nước, bảo vệ tài nguyên nước ..., thanh tra chuyên ngành tài 
nguyên nước để đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh nguồn 
nước, khắc phục tình trạng chống chéo trong điều tra, quy hoạch, khai thác, sử 
dụng, bảo vệ tài nguyên nước trong thời gian qua như đánh giá tại Báo cáo 
tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012. 

- Bổ sung các nhiệm vụ, trách nhiệm của các Bộ, địa phương trong việc 
thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước vào Luật, hạn chế thấp nhất việc  
sửa đổi, bổ sung Luật phải sửa đổi, bổ sung Nghị định làm phát sinh nhiều 
văn bản hành chính. 
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- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên nước cần phải phù 
hợp với Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Thủy lợi. . ., nhằm 
tránh sự chồng chéo, vướng mắc khó thực hiện.  

- Cần có cơ chế phối hợp cụ thể trong việc quản lý tài nguyên nước 
giữa các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong việc quản lý, bảo vệ và 
chia sẻ nguồn nước. 

- Có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích kinh tế đối với những ngành, lĩnh 
vực và các đối tượng sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tái sử dụng và tuần 
hoàn nước. 

- Cần quy định cụ thể trong Luật sửa đổi, bổ sung về nguồn kinh phí để 
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước; cơ cấu tổ chức, số 
lượng công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước tại cấp tỉnh.  

- Quy định trách nhiệm của các Bộ, địa phương trong việc quản lý hoạt 
động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục. 

Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai 
về Hồ sơ xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) gửi Bộ Tài nguyên và Môi 
trường./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục Quản lý Tài nguyên nước; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Lưu VT, KS-TNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Huỳnh Minh Sở 
 



UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 2971/STNMT-KSNKTTV&BĐKH
V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây
dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 21 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Công văn số 5566/BTNMT-TNN ngày 13 tháng 9 năm 2021
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi);

Thực hiện Công văn số 3313/VPUB-KT ngày 14 tháng 9 năm 2021 của
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề
nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi),

Qua nghiên cứu dự thảo Hồ sơ nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý
kiến góp ý như sau:

Cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi). Bên cạnh đó cần chú ý thêm những nội dung tồn tại của
Luật Tài nguyên nước khi áp dụng vào thực tế phát triển kinh tế - xã hội hiện nay
để sửa đổi lần này:

1. Thiếu cơ sở pháp lý ràng buộc rõ ràng trong việc phân phối, vận chuyển
nước giữa các quốc gia có chung dòng chảy sông Mê Công, trong đó Việt Nam là
nước bị phụ thuộc rất lớn từ dòng chảy thượng nguồn của sông Mê Công đỗ về.
Với sự phát triển ồ ạt các đập thủy điện trên dòng chính và dòng nhánh sông Mê 
Công của các nước bạn mà đã được các nhà khoa học, các chuyên gia trong nước
không đồng thuận nhưng các đập thủy điện vẫn được xây dựng càng nhiều, phân
bố dày đặc theo thời gian đã phá vỡ quy luật dòng chảy tự nhiên không mong 
muốn, hệ lụy là đã để lại những thiệt hại rất lớn đến đời sống sinh kế của
người dân trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nó tạo ra những thiệt hại
đáng lẻ là không xảy ra như ngập vào mùa mưa, thiếu nước/khô hạn vào mùa
khô, thiếu và biến mất của các loài thủy sản trên sông. Người dân sống trong
vùng giảm thu nhập từ việc đánh bắt cá trên sông mà bấy lâu nay cứ cho rằng
những thiệt hại trên là từ biến đổi khí hậu gây ra. Vì vậy, trong lần sửa đổi Luật
Tài nguyên nước 2012 lần này, cần quy định chặt chẽ và xem đó là quy định bắt
buộc phải thực hiện về việc quản lý, điều phối nước với các quốc gia có chung
dòng sông Mê Công một cách thiết thực và hiệu quả khi họ có những công trình,
những hành động triển khai trên sông Mê Công mà ảnh hưởng đến lợi ích của
các quốc gia khác. Có được như vậy cũng vừa bảo đảm an ninh quốc gia về tài
nguyên nước.

2. Theo báo cáo tổng kết tài nguyên nước cho thấy rất nhiều văn bản được
ban hành nhằm thi hành Luật Tài nguyên nước bao gồm 61 văn bản quy phạm
pháp luật (trong đó 10 Nghị định, 16 Quyết định của Thủ tướng, 35 Thông tư) 
một số lượng văn bản khá lớn. Do đó trong sửa đổi lần này cần chú ý những nội
dung cụ thể rõ ràng nên thể hiện vào ngay trong Luật, không cần phải ban hành
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văn bản để hướng dẫn riêng. Hơn nữa có những nội dung được hướng dẫn có
tính chất tương đồng nên gộp vào một văn bản pháp luật hướng dẫn chung mang 
lại hiệu quả cao trong công tác quản lý và công tác tuyên truyền, phổ biến pháp
luật. Thêm vào đó các văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật Tài nguyên 
nước khi được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình quản lý thực tế thì
còn rờm rà mà không thay thế, bãi bỏ văn bản trước đó (mặc dù sửa đổi, bổ sung
rất nhiều nội dung). Điều này, dẫn đến hạn chế khi nghiên cứu, đọc hiểu, áp
dụng vì phải rà soát, kiểm tra cùng lúc với văn bản trước đây.

3. Theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày
17 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 có
quy định về việc xả thải, cấp giấy phép môi trường trong đó có nội dung xả
nước thải vào nguồn nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ
môi trường, trong khi đó có nhiều nội dung liên quan đến xả thải vào nguồn 
nước được quy định theo Luật Tài nguyên nước 2012. Đến ngày 01 tháng 01
năm 2022 khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực sẽ có vấn đề phát sinh trong
công tác quản lý tài nguyên nước nếu không được hướng dẫn kịp thời từ Trung
ương. Như vậy cần rà soát những nội dung có liên quan đến hoạt động xả thải ra
môi trường, kiểm soát, đánh giá nguồn thải,… để không bị chồng chéo với Luật
Bảo vệ môi trường 2020.

4. Chú ý việc sửa đổi Luật Tài nguyên nước lần này cần lấy ý kiến rộng rãi
các đối tượng, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, hoạt động dịch vụ quy mô từ
nhỏ đến lớn có sử dụng nước vì họ là đối tượng bị tác động trực tiếp từ những quy
định của Luật để Luật thật sự đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu thực tế.

5. Nội dung bổ sung nhân tạo: Sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn các
biện pháp bổ sung nhân tạo nước dưới đất nói chung, đặc biệt là vùng đang bị
hạn chế khai thác nước dưới đất phù hợp với đặc thù của từng vùng, miền.

Thực tế cho thấy rằng, nội dung này rất khó thực hiện trên thực tế do tốn
nhiều kinh phí, nhân lực, đội ngũ trình độ chuyên môn kỹ thuật rất cao (nguồn
lực của địa phương). Ở mức độ này, cần phải thống nhất Trung ương thực hiện
cho địa phương khi thật sự cần thiết có bổ sung nhân tạo nguồn nước dưới đất.

Trên đây là góp ý cho dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên
nước (sửa đổi). Sở Tài nguyên và Môi trường kính chuyển Bộ Tài nguyên và Môi
trường xem xét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP “báo cáo”;
- Lưu: VT, TNN.LP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chí Kiên 



UBND TỈNH HOÀ BÌNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /STNMT-TNNKT
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Hoà Bình, ngày tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Thực hiện nội dung Văn bản số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường và Văn bản số 7602/VPUBND-KTN ngày 14/9/2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật
Tài nguyên nước (sửa đổi).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình đã nghiên cứu Dự thảo Hồ sơ đề
nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) của Bộ Tài nguyên và Môi trường
gồm: Tờ trình Chính phủ; Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm
2012; Báo cáo đánh giá tác động chính sách; Đề cương Luật Tài nguyên nước (sửa
đổi) và có ý kiến như sau:

1. Về cơ bản: Nhất trí với các nội dung của Dự thảo Hồ sơ.
2. Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung các nội dung tại Đề cương Luật Tài nguyên 

nước (sửa đổi) dưới đây:
- Số thứ tự từ Chương Quan hệ quốc tế về tài nguyên nước đến Chương Điều

khoản thi hành.
- Tại “Điều 39. Xả nước thải vào nguồn nước bãi bỏ khoản 3,4,5,6 Điều 37

của Luật Tài nguyên nước năm 2012 liên quan đến cấp phép xả nước thải vào nguồn
nước”; tuy nhiên tại điểm a, khoản 1 Điều 169 Luật Bảo vệ Môi trường số
72/2020/QH14 có ghi “bãi bỏ Điều 37 và điểm đ khoản 1 Điều 38 của Luật Tài
nguyên nước năm 2012”; do đó cần phải làm rõ Điều này.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục
Quản lý Tài nguyên nước và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TNN&KT H.03

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Quân
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UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: /STNMT-NBHĐ
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây
dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NghệAn, ngày tháng năm 2021

K nh gửi: Cục quản lý tài nguyên nước

Thực hiện Công Văn số 6774/UBND -NN ngày 15/9/2021 và Công văn
số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về
việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổ i); 

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn và Dự thảo kèm theo; Sở Tài nguyên và
Môi trường thống nhất với các Dự thảo: Tờ trình Ch nh phủ, Báo cáo tổng kết
thi hành Luật tài nguyên nước năm 2012; Báo cáo tác động ch nh sách, Đề
cương Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Cục quản lý tài nguyên nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TNMT (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- GĐ Sở (để b/c);
- Lưu: VT,NBHĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓGIÁM ĐỐC

Võ Văn Ngọc
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KT Bến Tre, ngày tháng 9 năm 2021
V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề
nghị xây dựng Luật Tài 
nguyên nước (sửa đổi)

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhận được Công văn số 5566/BTNMT-
TNN, ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “về việc góp
ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)”. 

Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo các hồ sơ kèm theo: Tờ trình Chính
phủ, Báo cáo tổng kết thi hành Luật tài nguyên nước năm 2012, Báo cáo đánh
giá tác động chính sách, Đề cương Luật tài nguyên nước (sửa đổi) do Bộ Tài
nguyên và Môi trường dự thảo, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre thống nhất dự
thảo các văn bản.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre kính gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường
xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý tài nguyên nước (để tổng hợp);
- Chủ tịch, các Phó CTUBND tỉnh;
- Chánh, các PhóCVP UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng: TH, TCĐT,KT; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

NguyễnMinh Cảnh
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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI T NG

#SoKyHieuVanBan
V/v góp ý d  th o H  s   ngh  xây d ng Lu t 

Tài nguyên n c (s a i)

NG HOÀ XÃ I  NG  VI T NAM
  - T  do -  phúc
#DiaDiemNgayBanHanh

Kính g i: C c Qu n lý tài nguyên n c

Th c hi n Công v n s  5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 c a B  Tài 
nguyên và Môi tr ng và Công v n s  6226/UBND-KTN ngày 16/9/2021 c a 
UBND t nh Qu ng Nam v  vi c góp ý d  th o H  s   ngh  xây d ng Lu t Tài 
nguyên n c (s a i); Sau khi nghiên c u n i dung, S  Tài nguyên và Môi 
tr ng t nh Qu ng Nam c  b n th ng nh t v i n i dung d  th o h  s  nêu trên.

Trên ây là n i dung ý ki n c a S  Tài nguyên và Môi tr ng v  d  th o 
H  s   ngh  xây d ng Lu t Tài nguyên n c (s a i), kính báo cáo C c Qu n 
lý tài nguyên n c./.
��� ����	
- N  trên;
- UBND  (b/c);
- u  VT, N.

KT. GIÁM 
PHÓ GIÁM 

#ChuKyLanhDao

qu n S
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nh u ng m
m l

stnmt qu ngn m g
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UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞTÀI NGUYÊNVÀMÔI TRƯỜNG

Số:        /STNMT-KSN 

V/v tham gia góp ý dự thảo Hồ sơ đề
nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước

(sửa đổi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày   tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Thực hiện Công văn số 2898/UBND-KTN ngày 16/9/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lai Châu về việc giao nhiệm vụ tham gia góp ý dự thảo Hồ sơ đề
nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Sau khi nghiên cứu dự thảo Hồ
sơ và tổng hợp ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan và UBND các
huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu có ý kiến như
sau:

Cơ bản nhất trí với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa
đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo.

Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét cập nhật trong
Dự thảo Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước đối với các Điều, khoản của
Luật Tài nguyên nước năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 của Luật số
35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có
liên quan đến quy hoạch.

Trên đây là ý kiến tham gia dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi) của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu gửi Cục
Quản lý tài nguyên nước tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, KSN.

KT. GIÁMĐỐC
PHÓ GIÁMĐỐC

Ngô Xuân Hùng

Ký b i: S  Tài nguyên và Môi tr ng
Th i gian ký: 27/09/2021 16:43:04

2289
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UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STNMT - KSN
V/v góp ý Dự thảo hồ sơ đề nghị
sửa đổi Luật Tài nguyên nước

Lào Cai, ngày  tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý Tài nguyên nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai tại văn bản số
1023/UBND - TNMT ngày 15/9/2021; văn bản 5566/BTNMT-TNN ngày 13
tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến Dự
thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Sau khi nghiên 
cứu bản Dự thảo, Sở Tài nguyên và môi trường có ý kiến như sau:

1. Tờ trình sửa đổi Luật
Dự thảo tờ trình đã nêu đầy đủ về sự cần thiết sửa đổi Luật trong đó đảm

bảo sự cặp nhặt, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước; Khắc phục những khó khăn,
vướng mắc của luật tài nguyên nước hiện hành, bảo đảm tính thống nhất của hệ
thống pháp luật về quản lý bảo vệ tài nguyên nước; Tiếp thu các kinh nghiệm
quản lý tài nguyên nước của các nước.

2. Đề cương
Nhất trí nội dung, bố cục trong bản Dự thảo Đề cương chi tiết; Các nội

dung bổ sung đầy đủ và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật về quản
lý bảo vệ tài nguyên nước; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, chồng chéo trong
công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước .

3. Báo cáo đánh giá tác động
Nhất trí với nội dung đánh giá tác động của Dự thảo. Tuy nhiên tại khoản

c của mục 1.4.2 Tác động về thủ tục hành chính .

Đề nghị ban soạn thảo cần nêu rõ các thủ tục hành chính phát sinh; các 
thủ tục hành chính chuyển đổi để có cở sở cho các bước theo theo trong việc xây
dựng Luật và các văn bản dưới Luật để có cơ sở tổ chức thực hiện.

Đề nghị ban soạn thảo rà soát, làm rõ các nội dung đề xuất bổ sung tác
động đến hệ thống pháp luật hiện hành (các nội dung của Luật tài nguyên nước
sửa đổi có nội dung trùng với các Luật khác hiện hành; đề xuất các nội dung
chuyển đổi, giữ nguyên tại các Luật khác) .
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Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai về hồ
sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước ( sửa đổi)./.

Nơi nhận:       KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở (Bà Huế);
- Lưu: VT, KSN.

NguyễnThị Vi Huế



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    /UBND-NNTN Kon Tum, ngày tháng năm
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề

nghị xây dựng Luật Tài nguyên 
nước (sửa đổi)

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Văn bản số 5566/BTNMT-TNN ngày 13 tháng 9 năm 2021 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng 
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Qua nghiên cứu dự thảo, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Kon Tum có ý kiến như sau:

Thống nhất Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa 
đổi) được gửi kèm theo Văn bản số 5566/BTNMT-TNN ngày 13 tháng 9 năm
2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem 
xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Văn phòng UBND tỉnh: PCVPKSX;
- Lưu: VT, NNTN.HVT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Sâm

3464
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UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số: /STNMT-NKS&B Tiền Giang, ngày tháng năm 2021
V/v góp ý d th o H sơ đ ngh xây 
d ng Lu t T i nguyên nư c (s a đ i)

Kính g i: Bộ T i nguyên v Môi trường

Th c hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
5282/UBND-KTTC ng y 15/9/2021 v việc giao góp ý d th o H sơ đ ngh
xây d ng Lu t T i nguyên nư c (s a đ i) theo Công văn số 5566/BTNMT-
TNN ngày 13/9/2021 của Bộ T i nguyên v Môi trường.

Qua xem xét nội dung d th o H sơ đ ngh xây d ng Lu t T i nguyên
nư c (s a đ i) g m: D th o Tờ trình Chính phủ, d th o Báo cáo t ng kết thi
h nh Lu t T i nguyên nư c năm 2012, d th o Đ cương chi tiết Lu t T i
nguyên nư c (s a đ i) v d th o Báo cáo đánh giá tác động chính sách D án
Lu t T i nguyên nư c (s a đ i), Sở T i nguyên v Môi trường tỉnh Ti n Giang
thống nhất v i nội dung d th o.

Sở T i nguyên v Môi trường tỉnh Ti n Giang kính chuyển Bộ T i
nguyên v Môi trường (thông qua Cụcquản lý tài nguyên nước) t ng hợp./.

Kèm theo Công văn số 5282/UBND-KTTC ngày 15/9/2021 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục qu n lý TNN;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, NKS&B (M.T).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Kiệt
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UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STNMT-TNKSN&BĐKH Ninh Thuận, ngày tháng 9 năm 2021
V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây
dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 918/PC-
VPUB ngày 13/9/2021 về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi) theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công
văn số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Ninh Thuận chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu,
góp ý hồ sơ gửi kèm.

Qua nghiên cứu, các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Ninh Thuận cơ
bản thống nhất với nội dung dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên 
nước (sửa đổi). 

Ngoài ra, tại dự thảo Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước có sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ nhiều nội dung quy định tại các Khoản, Điều của Luật Tài
nguyên nước năm 2012, do vậy đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu từ Điều
25 đến Điều 27 Nghị quyết số 351/2017/NQ-UBTVQH ngày 14/3/2017 và 
Khoản 3 Điều 1 “Sửa đổi, bổ sung Điều 12...” của Luật số 63/2020/QH 14 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015 để thực hiện cho phù hợp.

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận kính chuyển đến Cục
Quản lý tài nguyên nước xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- GĐ, PGĐ Sở (LKH.Anh);
- Lưu: VT, TNKSN&BĐKH.

Nguyễn Văn Quế
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UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TNMT-KS
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ Đề án đề nghị xây

dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Phú Thọ, ngày  tháng năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý Tài nguyên nước.

Thực hiện Văn bản số 4093/UBND-KTN ngày 13/9/2021 của UBND 
tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi).

Sau khi nghiên cứu các Dự thảo, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú 
Thọ tham gia góp ý kiến như sau:

1) Nhất trí với Dự thảo, Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước
nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa Luật Tài nguyên nước với Hiến pháp năm
2014 và các Bộ Luật đã được ban hành.

2) Về Dự thảo Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước, cơ bản nhất trí
với các nội dung Dự thảo; đề nghị xem xét:

- Khái niệm về an ninh nguồn nước và Khái niệm về chỉ số an ninh
nguồn nước (tại Điều 2: Giải thích từ ngữ) là hai khái niệm mang tính lặp lại.
Đề nghị đưa vào Dự luật khái niệm về an ninh nguồn nước, bỏ khái niệm về
chỉ số an ninh nguồn nước.

- Khái niệm về vùng bổ cập nước dưới đất không mang tính thông dụng,
đề nghị không đưa vào Dự luật.

3) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ nhất trí với nội dung các
Dự thảo: Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012; Báo cáo 
đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Tờ trình
đề nghị xây dựng Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ tham gia, góp ý kiến./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Toản);
- Lưu: KS, VT (Trung – 03 bản).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Toản
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UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: /STNMT-TNNKS

V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây
dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày     tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục quản lý Tài nguyên nước.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số
4140/UBND-NNTNMT ngày 17/9/2021, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi
trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị có liên quan góp ý dự thảo
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) theo đề nghị của Bộ
Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021.
Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 2302/STNMT-TNNKS ngày 
21/9/2021 đề nghị các sở: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 
thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải và Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Hồ sơ nêu trên.

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung dự thảo Hồ sơ và ý kiến góp ý của các sở,
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn toàn nhất
trí với nội dung dự thảo Hồ sơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình báo cáo Cục quản lý Tài
nguyên nước-Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TNNKS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nho
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UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
SỞTÀINGUYÊNVÀMÔITRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STNMT-NKS
V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây
dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)   

Ninh Bình, ngày     tháng   năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Thực hiện văn bản số 5566/BTNMT-TNN ngày 13 tháng 9 năm 2021 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn bản số 401/UBND-VP3 ngày 15 tháng 9
năm 2021 về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước
(sửa đổi).

Sau khi nghiên cứu và tổng hợp góp ý của các đơn vị có liên quan về dự
thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Ninh Bình có ý kiến đóng góp như sau:

1. Cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung của bản Dự thảo hồ sơ đã được
Ban soạn thảo xây dựng.

2. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét chỉnh sửa, hoàn thiện một số nội dung
như sau:

a. Dự thảo Tờ trình:

- Chỉnh sửa tất cả cụm từ “Luật tài nguyên nước 2012” thành “Luật tài
nguyên nước năm 2012”.

- Thống nhất cách trình bày ngày, tháng, năm của Nghị quyết, Nghị
định,... viết đầy đủ hoặc viết tắt cho đồng bộ.

b. Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật tài nguyên nước năm 2012:

*) Tại bảng Phụ lục 2 (Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài
nguyên nước – mục A Trung ương): Xem xét lại thủ tục số 13 (Tính tiền cấp
quyền khai thác tài nguyên nước).

*) Tại bảng Phụ lục 2 (Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài
nguyên nước – mục B Cấp tỉnh):

- Bổ sung thêm thủ tục: (1) Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
quy mô vừa và nhỏ, thuộc công trình có lưu lượng dưới 3000 m3/ngày đêm; (2)
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô
vừa và nhỏ, thuộc công trình có lưu lượng dưới 3000 m3/ngày đêm.
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- Chỉnh sửa thủ tục 12 (Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước)
thành 3 thủ tục: (1) Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công
trình chưa vận hành; (2) Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với
công trình đã vận hành; (3) Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

c. Dự thảo Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước (sửa đổi):

- Cần nghiên cứu lại cách sắp xếp, đặt tên mục 1, mục 2 của Chương IV
để tránh gây trùng lập nội dung.

- Chỉnh sửa lại lỗi đánh máy tại Mục 2 Điều 48 khoản 2 (trang 5) “…hiện
trạng và quy môi,…” thành “…hiện trạng và quy mô,…”.

d. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Tài nguyên
nước (sửa đổi):

- Chỉnh sửa lỗi đánh máy tại mục Vấn đề 3 Bảo vệ nguồn sinh thủy đối
với nước mưa (trang 14): “sử dụng drone rải iot bạc … thì rất cấc có các nghiên
cứu…”. Đề nghị chỉnh sửa lại là: “sử dụng máy bay không người lái rải iot bạc
…thì rất cần có các nghiên cứu…”.

Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình trân trọng góp ý./.

Nơi nhận: KT. GIÁMĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (đế báo cáo);
- Lưu VT; NKS.

TB (30/9/2021)

PHÓGIÁMĐỐC

Nguyễn Tiến Dũng



UBND TỈNH ĐĂK NÔNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 2436/STNMT-KSTNN Đắk Nông, ngày 29 tháng 9 năm 2021
V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật

tài nguyên nước (sửa đổi)

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số
5231/UBND-KTN ngày 15/9/2021 về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật tài nguyên nước (sửa đổi), trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ
trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Hồ sơ
đề nghị xây dựng Luật tài nguyên nước (sửa đổi) theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên
và Môi trường tại Công văn số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021.

Sau khi nghiên cứu nội dung hồ sơ, các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh
Đắk Nông thống nhất với nội dung dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tài
nguyên nước (sửa đổi).

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông kính chuyển đến Cục
Quản lý tài nguyên nước xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Lãnh đạo Sở (Đ/c Hiệp, đ/c Minh);  
- Lưu VT-KSTNN (VT).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Văn Minh
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: /STNMT-TNN
V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Văn bản số 3434/UBND-TNMT ngày 16/9/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc góp ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi) theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn
bản số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan thuộc Tỉnh đối với dự thảo Hồ
sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Sở Tài nguyên và Môi
trường Tuyên Quang trân trọng tổng hợp ý kiến như sau:

1. Cơbản nhất trí với nội dung của dự thảo Đềcương Luật Tài nguyên nước
(sửađổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng.

2. Một số ý kiến tham gia

2.1. Tại Điều 20. Dự thảo viết “Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực
sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh (sửa đổi, bổ sung)”. Đề nghị xem xét chỉnh
sửa lại là: “Nhiệm vụ quyhoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồnnước liên
tỉnh (sửa đổi, bổ sung)”.

2.2. Tại Điều 21. Dự thảo viết “Thẩm quyền tổ chức lập, phê duyệt quy
hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh (sửa đổi, bổ sung)”.
Đề nghị xem xét chỉnh sửa lại là: “Lập, phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực
sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh (sửa đổi, bổ sung)”.

2.3. Đề nghị xem xét gộp Điều 33 “Bảo đảm lưu thông dòng chảy tối thiểu”
vào Điều 30 “Bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy”.

2.4. Tại Điều 41. Đề nghị xem xét chuyển nội dung thứ 2 của Điều 41 quy 
định “Bổ sung quyđịnh về sử dụng nước hướng đến tiết kiệm nước trong trường
hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước” vào Điều 40.

2.5. Tại Điều 57. Đề nghị xem xét, quy định rõ đối với loại hồ chứa nào
mới thực hiện tham gia phòng chống lũ, cấp nước cho hạ du trong các trường
hợp lũ lụt, hạn hán, thiếu nước.

2.6. Đề nghị xem xét gộp Điều 92 “Giải quyết tranh chấp về tài nguyên
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nước” vào Điều 91 “Thanh tra chuyên ngành tài nguyên nước”. Vì hiện nay
nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở địa
phương còn thiếu. Đặc biệt là tại cấp huyện không có cán bộ chuyên môn về tài
nguyên nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như trên (báo cáo);
- Đ/c Giám đốc Sở (báo cáo);
- Đ/c PGĐ Sở phụ trách;
- Lưu: VT,TNN (X.6).

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PhạmĐình Tứ 
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UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: /STN&MT-N&BĐKH
V/v g p d th o H sơ xây d ng 

Lu t T i nguyên nư c (s a đ i)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

H Nam, ngày   tháng năm

  
Kính g i:

- B T i nguyên v Môi trư ng;

- UBND t nh H Nam.

Th c hi n ki n ch đ o c a UBND t nh H Nam t i văn b n số
2161/VPUB-NN&TNMT ng y 15/9/2021 v vi c g p d th o H sơ xây
d ng Lu t T i nguyên nư c (s a đ i).

Ng y 17/9/2021, S T i nguyên v Môi trư ng đ c văn b n số
1665/STN&MT-N&BĐKH g i c c s , ng nh c liên quan v UBND c c 
huy n, th x , th nh phố g p d th o H sơ xây d ng Lu t T i nguyên nư c 
(s a đ i)

Sau khi nh n đư c văn b n g p c a c c s ng nh, UBND c c huy n, 
th x , th nh phố, s T i nguyên v Môi trư ng c t ng h p như sau:

1. Đ i v i dự th o T tr nh đ ngh xây dựng Dự n Luật T i 
nguyên nư c (s a đ i):

V cơ b n nh t trí v i n i dung d th o T trình. Đ ngh đơn v so n
th o nghiên cứu b sung, ch nh s a m t số n i dung như sau:

- Phần “Ph m vi đi u ch nh” bỏ cụm từ “Nước dưới đất” ra khỏi câu
“Nước dưới đất v nước biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của
nước Cộng ho xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên
không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật n y” th nh “Nước biển thuộc vùng 
đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước Cộng ho xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật
này”. L do: D n Lu t s a đ i c quy đ nh n i dung liên quan đ n lĩnh v c
nư c dư i đ t.

- Ngoài ra ch nh s a m t số lỗi chính t :
+ Trang 7, dòng thứ 2 từ trên xuống ch nh s a từ trong câu “giảm thiểu tối

ta” th nh “giảm thiểu tối đa”.
+ Trang 8, dòng thứ 18 từ trên xuống ch nh s a từ trong câu “nhằm sửa

dụng nước tiết kiệm” th nh “nhằm sử dụng nước tiết kiệm”; dòng thứ 22 ch nh
s a từ trong câu “thi hình Luật T i nguyên nước” th nh “thi hành Luật T i
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nguyên nước”; dòng thứ 19 ch nh s a từ trong câu “đã đặt được một số” th nh
“đã đạt được một số”.

+ Trang 9, dòng thứ 20 từ trên xuống, bỏ b t từ “sẽ” trong câu “sẽ sẽ tích 
hợp các quy định”.

+ Trang 11, tiểu mục “b” ch nh s a từ “quy đinh” th nh “quy định”.
2. Đ i v i dự th o B o c o t ng k t thi h nh Luật T i nguyên nư c 

năm 2012:

V cơ b n nh t trí v i n i dung d th o B o c o. Đ ngh đơn v so n
th o nghiên cứu b sung, ch nh s a m t số n i dung như sau:

- T i phần 1.1 (trang 2) ch nh s a, thống nh t l i số văn b n m B T i
nguyên v Môi trư ng đ xây d ng, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban
h nh hoặc B ban h nh theo thẩm quy n để quy đ nh chi ti t, hư ng dẫn thi
h nh v triển khai Lu t T i nguyên nư c năm 2012 (l 61 văn bản hay 80 băn
bản? trong báo cáo phần thuyết minh có chỗ đang nêu l 55 văn bản, có chỗ lại
nêu l 61 văn bản; tại Phụ lục 1 thì liệt kê có 12 Nghị định, 32 Quyết định của
Thủ tướng, 35 Thông tư hướng dẫn v 01 Quyết định của Bộ trưởng Bộ
TN&MT).

- Ngo i ra ch nh s a m t số lỗi chính t trong b o c o:

+ Trang 4, dòng thứ 2 từ trên xuống ch nh s a “tài nguyên ước” th nh
“tài nguyên nước”.

+ Trang 10, dòng thứ 12 từ trên xuống ch nh s a từ “phát triể” th nh
“phát triển”.

+ Trang 11, dòng thứ 6 từ dư i lên ch nh s a từ “dã đạt được” th nh “đã
đạt được”.

+ Trang 13, dòng thứ 6 từ trên xuống, ch nh s a từ “trong thời gia”
th nh “trong thời gian”.

+ Trang 15, dòng thứ 5 từ trên xuống ch nh s a từ “Bộ T i nguyên v Mô
trường” th nh “Bộ T i nguyên v Môi trường”; dòng thứ 7 ch nh s a “Bê cạnh
đó” th nh “Bên cạnh đó”; dòng thứ 12 ch nh s a “Trên cơ sỏ đó” th nh “Trên 
cơ sở đó”; dòng thứ 28 ch nh s a “dã điều chỉnh giảm” th nh “đã điều chỉnh
giảm”.

+ Trang 16, dòng thứ 3 từ trên xuống ch nh s a từ “khắc phụ” th nh
“khắc phục”; dòng thứ 7 ch nh s a “khoanh vùng cầm” th nh “khoanh vùng 
cấm”.

+ Trang 17, dòng thứ 16 từ trên xuống ch nh s a từ “Nghi định” th nh
“Nghị định”, từ “dã được” th nh “đã được”.

+ Trang 19, dòng thứ 16 từ dư i lên ch nh s a từ “một só thành tự” th nh
“một số thành tựu”.
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+ Trang 29 dòng thứ 8 từ dư i lên ch nh s a từ “nằm 2002” th nh “năm
2002”.

+ Trang 39, dòng thứ 6 từ trên xuống bỏ b t từ “đối” trong câu “hiệu quả
đối đối với các vùng hạn chế”.

+ Trang 42, dòng thứ 8 từ trên xuống ch nh s a câu “Khi xảy ra xói lờ, sạt
lờ bờ thì phần phòng” s a th nh “Khi xảy ra xói lở, sạt lòng bờ thì phần
phòng”.

3. Đ i v i dự th o đ cương chi ti t Luật T i nguyên nư c

V cơ b n nh t trí v i n i dung d th o đ cương chi ti t Lu t T i nguyên
nư c. Đ ngh đơn v so n th o nghiên cứu bỏ cụm từ “Nước dưới đất” ra khỏi
câu “Nước dưới đất v nước biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa
của nước Cộng ho xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước khoáng, nước nóng thiên
nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật n y” t i phần “Ph m vi đi u
ch nh”. L do: D n Lu t s a đ i c n i dung liên quan đ n lĩnh v c nư c dư i
đ t.

4. Đ i v i dự th o B o c o đ nh gi t c động ch nh s ch Dự n Luật 
T i nguyên nư c (s a đ i)

V cơ b n nh t trí v i n i dung d th o B o c o đ nh gi t c đ ng. Đ
ngh đơn v so n th o nghiên cứu b sung, ch nh s a m t số n i dung như sau:

- Trang 9, dòng thứ 25 từ trên xuống ch nh s a từ “duối đất” th nh “dưới
đất”; dòng thứ 30 bỏ b t từ “đối” trong câu “hiệu quả đối đối với”.

- Mục “V n đ 4” (trang 15) b sung thêm cụm từ “nghĩa trang” trong 
câu “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” th nh
“các hoạt động xây dựng bãi rác thải, nghĩa trang, 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”.

- Trang 21, dòng thứ 6 từ trên xuống ch nh s a câu “Khi xảy ra xói lờ, sạt
lờ bờ thì phần phòng” s a th nh “Khi xảy ra xói lở, sạt lòng bờ thì phần phòng”.

- Mục 3 Nh m chính s ch 3 (trang 24):
+ B sung quy đ nh v b sung nhân t o cho nư c dư i đ t: X c đ nh

vùng b c p nư c dư i đ t; quy đ nh v hình th nh c c khu v c b c p nư c
dư i đ t từ ngu n nư c mưa cho c c khu v c ph t triển đô th (yêu cầu v thi t
k , xây d ng h thống tho t nư c b n vững, trong quy chuẩn quy ho ch đ c
đ c p nhưng ch đưa ra yêu cầu chung).

+ Chính s ch v phòng chống t c h i do nư c gây ra: Gi i ph p qu n l
nư c mưa, phòng chống ng p lụt đô th : Gi i ph p thu trữ nư c mưa, tăng kh
năng giữ nư c mưa theo quy lu t t nhiên, b c p cho nư c dư i đ t, t i s
dụng nư c mưa phục vụ c c mục đích kh c trong thi t k đô th m i. C c gi i
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ph p n y cần thi t đư c quy đ nh trong Lu t dư i d ng yêu cầu bắt bu c khi
l p, đi u ch nh c c quy ho ch đô th , quy ho ch chuyên ng nh tho t nư c, yêu
cầu c c ch đầu tư trong qu trình thi t k xây d ng công trình v l p quy
ho ch c c đô th ph i p dụng c c gi i ph p cụ thể thu trữ nư c mưa, phòng
chống ng p lụt cho đô th .

+ Đi u 62 quy đ nh tr ch nhi m, nghĩa vụ phòng, chống v khắc phục
h u qu t c h i do nư c gây ra: D th o đ đưa ra gi i ph p v cơ ch , chính 
s ch chi tr kinh phí đối v i đơn v khai th c, s dụng nư c thư ng ngu n n u
gây thi t h i cho công trình công ích h du thì ph i hỗ tr kinh phí cho vi c
c i t o, nâng c p h thống công trình công ích h du. Đ ngh nghiên cứu
xem xét thêm đối v i trư ng h p đơn v x nư c th i l m ô nhiễm ngu n
ngư c h du, không ch thi t h i cho công trình công ích m cho c đ i sống,
sức khỏe c a ngư i dân.

+ Đi u 64 quy đ nh b sung c c quy đ nh, nguyên tắc p dụng bi n ph p
thu gom nư c mưa, gi m ng p lụt khu đô th , khu t p trung dân cư: Đ ngh
b sung yêu cầu cho khu công nghi p, khu kinh t , c c khu chức năng kh c.

- Trang 29, dòng thứ 12 từ dư i lên, ch nh s a câu “sinh sông” th nh
“sinh sống”.

- Tiểu mục c “Tác động về thủ tục h nh chính” (trang 35) ch nh s a l i
thành “ph t sinh th tục h nh chính đối v i doanh nghi p khi tham gia ho t
đ ng quan trắc t i nguyên nư c” (cấp phép đủ điều kiện dịch vụ quan trắc môi
trường).

- Trang 36 ch nh s a đ a danh “x Duy H i, huy n Duy Tiên” th nh
“phư ng Duy H i, th x Duy Tiên”.

S T i nguyên v Môi trư ng trân tr ng đ ngh B T i nguyên v Môi 
trư ng xem xét, t ng h p./.

Nơi nhận:
- Như kính g i;
- Lưu: VT, N&BĐKH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ho ng Văn Long



UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STNMT-BĐTNN Quảng Bình, ngày tháng năm 2021

V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Công văn số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài 
nguyên nước (sửa đổi) và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số
3458/VPUBND-KT ngày 14/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình. Sau 
khi nghiên cứu hồ sơ, lấy ý kiến từ một số Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và tham gia ý kiến như sau:

Thống nhất cao với các nội dung của dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật 
Tài nguyên nước (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường biên soạn, cụ thể bổ
sung 05 nhóm chính sách vào trong Luật Tài nguyên nước 2012, bao gồm:

1. Nhóm chính sách 1: Về bảo đảm an ninh tài nguyên nước
Nhất trí như Phương án 2: 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 bộ
luật tài nguyên nước trên cơ sở thống nhất quản lý về tài nguyên nước, gồm: (i)
Khái niệm an ninh tài nguyên nước (ANTNN); (ii) Trách nhiệm đảm bảo ANTNN;
(iii) Nội dung hoạt động ANTNN; (iv) Giám sát ANTNN; (v) Tổ chức thực hiện
ANTNN). 

2. Nhóm chính sách 2: Về bảo vệ tài nguyên nước
Nhất trí như Phương án 2: 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, gồm: (i) Danh mục các khu vực phải bổ sung nhân tạo, thu gom nước mưa
chống ngập đô thị; (ii) Quy định chất lượng nước bổ cập; (iii) Quy định yêu cầu
chung của công trình bổ sung nhân tạo; (iv) Quy định các dự án xây dựng phải có
công trình thu gom nước mưa chống ngập đô thị, bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

3. Nhóm chính sách 3: Về phòng chống tác hại do nước gây ra
Nhất trí như Phương án 2: Bổ sung các quy định về giải pháp công trình

quản lý nước mưa, phòng, chống ngập lụt đô thị, gồm: (i) Bổ sung quy định trách
nhiệm, nghĩa vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; (ii)
Quy  định các giải pháp quản lý nước mưa, phòng chống ngập lụt đô thị.
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4. Nhóm chính sách 4: Về xã hội hóa ngành nước
Nhất trí như Phương án 2: Xây dựng cơ chế, chính sách xã hội hóa hoạt

động quan trắc tài nguyên nước, gồm: (i) Bổ sung các quy định về xã hội hóa việc
quan trắc tài nguyên nước; (ii) Bổ sung thực hiện điều tra cơ bản và quan trắc giám
sát tài nguyên nước.

5. Nhóm chính sách 5: Tài chính về tài nguyên nước
Nhất trí như Phương án 2: 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.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đối với dự
thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), xin báo cáo Bộ Tài
nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Văn phòng Sở;
- Lưu VT, BĐTNN.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Lương
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UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞTÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG

Số: /STNMT-TNN&BĐ
V/v góp ý góp ý dự thảo Hồ sơ đề

nghị xây dựng Luật Tài nguyên
nước (sửa đổi).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Văn bản số 6081/UBND-NL2 ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh 
về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
(theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 5566/ BTNMT-
TNN ngày 13/9/2021). Sau khi nghiên cứu Hồ sơ và các ý kiến góp ý của các sở, 
ngành, địa phương có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh báo 
cáo góp ý như sau:

1. Tờ trình Chính phủ
- Về sự cần thiết ban hành văn bản: Đề nghị phân tích thêm về những tồn 

tại của Luật tài nguyên nước hiện hành, trong đó một phần là do các quy định 
trong Luật và văn bản dưới Luật còn chung chung, chưa có hướng dẫn cụ thể
gây khó khăn trong việc áp dụng. Theo đó một số vấn đề còn tồn tại của Luật 
Tài nguyên nước năm 2012 như sau:

+ Chưa có hướng dẫn cụ thể về việc chống thấm ao hồ (khoản 5, Điều 26 
Luật Tài nguyên nước quy định “Ao, hồ chứa nước thải, khu chứa nước thải 
phải được chống thấm, chống tràn đảm bảo không gây ô nhiễm nguồn nước”, 
tuy nhiên việc chống thấm, chống tràn cần đáp ứng các tiêu chí nào thì chưa có
quy định cụ thể).

+ Chưa quy định cụ thể về thời điểm cấp giấy phép tài nguyên nước (tại 
khoản 3 Điều 44 quy định “Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 73 của Luật này cấp 
giấy phép trước khi quyết định việc đầu tư” là chưa cụ thể, gây khó khăn trong
việc xác định thời điểm phải lập, thẩm định hồ sơ đối với các công trình chưa
xây dựng).

+ Chưa có quy định về trình tự, hồ sơ, thủ tục chấp thuận bằng văn bản đối 
với trường hợp sử dụng mặt nước hồ chứa để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du 
lịch, giải trí (điểm đ khoản 3 Điều 53), hoạt động cải tạo lòng, bờ, bãi sông, xây 
dựng công trình thủy, khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông, hồ
(khoản 1 Điều 63). Thực tế thời gian qua, vì chưa có hướng dẫn cụ thể nên các 
hoạt động này trên địa bàn hầu như chưa thực hiện việc lấy ý kiến chấp thuận 
bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước có thẩm quyền.

+ Các quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại địa 
phương chưa cụ thể (chưa có quy định về tiêu chuẩn thiết bị, hệ thống truyền, 
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dẫn dữ liệu, chuẩn dữ liệu đầu vào, các yêu cầu về hạ tầng và đội ngũ chuyên 
môn kỹ thuật, kinh phí thực hiện,...).  

- Về các giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa 
chọn: 

+ Đề nghị bổ sung các giải pháp khắc phục những tồn tại của Luật tài 
nguyên nước hiện hành được nêu ở trên, trong đó các quy định của Luật và các 
Văn bản dưới luật cần chi tiết, cụ thể hơn để dễ áp dụng trong điều kiện thực tế.

+ Đề nghị bổ sung chính sách ưu tiên về tài chính đối với các nhiệm vụ
cấp thiết cần triển khai thuộc lĩnh vực tài nguyên nước tại các địa phương.

2. Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012
- Về danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san, lấp: Đề nghị cập nhật, bổ

sung thông tin về Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn 
tỉnh Hà Tĩnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 
17/8/2021 của UBND tỉnh. 

- Về những tồn tại, thách thức và nguyên nhân: Đề nghị bổ sung, chỉnh 
sửa như góp ý nội dung Tờ trình Chính phủ.

3. Báo cáo đánh giá tác động chính sách

- Đề nghị cập nhật, thống nhất thông tin nêu trong Báo cáo Tổng kết thi 
hành Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Báo cáo đánh giá tác động chính sách.

- Đề nghị nêu rõ căn cứ pháp lý của việc lập báo cáo đánh giá tác động 
chính sách. Đồng thời, tác động của chính sách cần được đánh giá đầy đủ các 
khía cạnh (kinh tế, xã hội, giới, thủ tục hành chính, hệ thống pháp luật) theo quy 
định, theo các phương pháp định lượng, định tính. Trong trường hợp không thể
áp dụng phương pháp định lượng thì trong báo cáo cần nêu rõ lý do.

4. Đề cương Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

- Điều 2. Giải thích từ ngữ: Đề nghị lược bỏ phần giải thích từ ngữ về
“Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước”.

- Điều 4. Chính sách của Nhà nước về tài nguyên nước: bổ sung chính sách 
ưu tiên về tài chính đối với các nhiệm vụ cấp thiết cần triển khai thuộc lĩnh vực 
tài nguyên nước tại các địa phương.

- Điều 26. Phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước: 

+ Đề nghị bổ sung quy định về việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Theo 
quy định của Luật tài nguyên nước hiện hành thì tổ chức, cá nhân tự xây dựng 
phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước mà không phải 
xin ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước. Quy định như vậy, vô tình sẽ “phó mặc”
cho tổ chức, cá nhân một phần chức năng quản lý về tài nguyên nước. 



+ Đề nghị bổ sung quy định cụ thể về việc chống thấm chống tràn đối với 
ao, hồ chứa nước thải, khu chứa nước thải nhằm bảo đảm không gây ô nhiễm 
nguồn nước.

+ Đề nghị bổ sung quy định về phòng, chống ô nhiễm nguồn nước ở các 
nhà máy, khu vực sản xuất, kinh doanh có phát sinh nước thải khi có nước mưa
chảy tràn trên bề mặt.

- Điều 28. Quan trắc, giám sát tài nguyên nước: Lược bỏ các quy định liên 
quan đến việc quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước không 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

- Điều 29. Bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy (ý thứ 3): Đề nghị xem xét 
chỉnh sửa như sau: “bảo vệ và phục hồi thảm thực vật, đặc biệt là rừng đầu nguồn, 
rừng ngập mặn ven biển, ven sông nhằm bảo vệ nguồn nước, tăng khả năng tích
trữ nước, chống xói mòn, sạt lở, hạn hán, lũ lụt, ứng phó với biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng”.

- Điều 37. Bảo vệ nước dưới đất: Đề nghị bổ sung các quy định cụ thể về
bảo vệ nguồn nước dưới đất đối với các hoạt động có nguy cơ cao gây ô nhiễm 
nguồn nước dưới đất.

- Điều 48. Đăng ký, cấp phép khai thác tài nguyên nước: Đề nghị bổ sung 
quy định cụ thể về căn cứ và thời điểm cấp giấy phép tài nguyên nước tương tự
như quy định về giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

- Điều 57. Hồ chứa và khai thác, sử dụng nước của các hồ chứa: Đề nghị
bổ sung quy định về trình tự, nội dung lấy ý kiến chấp thuận bằng văn bản đối 
với trường hợp sử dụng mặt nước hồ chứa (thủy lợi, thủy điện) để nuôi trồng 
thủy sản, kinh doanh du lịch, giải trí.

- Ngoài ra, đề nghị cơ quan xây dựng rà soát, chỉnh sửa các lỗi soạn thảo 
văn bản trong Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước trước khi trình 
Chính phủ phê duyệt.

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh kính gửi 
Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- GĐ Sở, PGĐ PT;
- Lưu: VT, TNN&BĐ, NTM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Lam Sơn



UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STNMT-TNN

V/v tham gia ý kiến Dự thảo Hồ sơ
đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên
nước (sửa đổi).

Thanh Hóa, ngày tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý Tài nguyên nước.

Thực hiện Công văn số 14310/UBND-NN ngày 15/9/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường
chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, góp ý vào Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây
dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi
trường tại Công văn số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021; báo cáo Bộ Tài 
nguyên và Môi trường trước ngày 30/9/2021.

Ngày 21/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số
8081/STNMT-TNN gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham
vấn ý kiến Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Sau khi nghiên cứu Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa
đổi), gồm: Tờ trình Chính phủ; Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Tài nguyên
nước năm 2012; Báo cáo đánh giá tác động chính sách; Đề cương Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi). Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tổng hợp ý
kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số
4335/SNN&PTNT-TL ngày 24/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Thanh Hóa có ý kiến như sau: Thống nhất với các nội dung tại Dự thảo Hồ sơ
đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi
trường chủ trì, xây dựng, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Kính đề nghị Cục Quản lý Tài nguyên nước tổng hợp, báo cáo theo
quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- UBND tỉnh Thanh Hóa (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TNN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Hoành
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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: /STNMT-TNN

V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị
xây dựng Luật Tài nguyên nước

(sửa đổi)

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý Tài nguyên nước

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số
5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 và của UBND tỉnh tại Công văn số
5833/UBND-KT ngày 20/9/2021 về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); sau khi nghiên cứu và tổng hợp ý kiến của các sở,
ngành liên quan; sau khi lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Tài nguyên và
Môi trường Bình Định tổng hợp và kính đề xuất nội dung như sau:

1. Cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi).

2. Một số ý kiến góp ý

2.1. Về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) thì Hồ sơ đề nghị xây dựng luật
bao gồm: Tờ trình đề nghị xây dựng luật; . . .; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý
kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và ý kiến của các
cơ quan, tổ chức khác; bản chụp ý kiến góp ý; Đề cương dự thảo luật. Do đó, đề
nghị Ban soạn thảo bổ sung “Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài
chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và ý kiến của các cơ quan, tổ chức
khác; bản chụp ý kiến góp ý” cho đầy đủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo quy
định trước khi trình Chính phủ.

2.2. Về Tờ trình đề nghị xây dựng Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

- Trong phần đầu của Tờ trình, đề nghị bổ sung văn bản “Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” và “Nghị định
số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”
cho đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định. 

- Đề nghị rà soát, sử dụng thống nhất tên gọi của dự án Luật Tài nguyên 
nước (sửa đổi) trong toàn bộ Tờ trình vì hiện tại, dự thảo Tờ trình chủ yếu ghi tên
dự án Luật là “Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)” nhưng có chỗ lại ghi “Luật sửa đổi
một số điều của Tài nguyên nước” (dòng thứ 2 Trang 21).
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- Tại Mục I.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: Đề nghị Ban
soạn thảo chỉnh sửa cụm từ “Hiến pháp năm 2014” thành “Hiến pháp năm 2013”
cho chính xác.

- Tại Mục I.2: Đề nghị thống nhất cụm từ “vật thể chứa nước (dòng sông, 
tầng chứa nước)” với nội dung tại Mục IV.6 “vật thể/đối tượng chứa nước,dòng
sông, tầng chứa nước”.

- Tại Mục II.1 – Phạm vi điều chỉnh: Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “hậu quả tác
hại do nước gây ra” thành “tác hại/hậu quả do nước gây ra”.

2.3. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi)

- Đề nghị bổ sung nội dung lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động
(mô tả các phương pháp lấy ý kiến, phản hồi, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý)
nhằm đảm bảo đầy đủ nội dung của Báo cáo đánh giá tác động chính sách quy định
tại Mẫu số 1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

2.4. Về dự thảo Đề cương chi tiết Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

- Đề nghị xây dựng cụ thể, chi tiết hơn đối với các nội dung tại các điều dự
kiến quy định trong Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đảm bảo theo quy định tại
Mẫu số 4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

- Tại Điều 2 – Giải thích từ ngữ: Đề nghị bổ sung khái niệm “vật thể/đối
tượng chứa nước” thống nhất với nội dung tại Mục I.2 và Mục IV.6 của Tờ trình.

- Tại Điều 3 Chương I và Chương V: Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “hậu quả
tác hại do nước gây ra” thành “tác hại/hậu quả do nước gây ra” vì “hậu quả” và
“tác hại” là những từ cùng nghĩa (đều nói đến kết quả không tốt, không hay, không
mong muốn); do vậy, chỉ cần quy định “tác hại/hậu quả do nước gây ra” là đảm
bảo tính rõ ràng của ngôn ngữ trong văn bản, tránh dùng thừa từ.

- Tại Điều 14: Đề nghị “Quản lý hoạt động điều tra bản” thành “Quản lý
hoạt động điều tra cơ bản”.

- Tại Điều 32: Đề cương bổ sung quy định về khai thác cát, sỏi lòng sông và
đây được xem là một giải pháp để bảo vệ lòng sông; tuy nhiên, khi dự thảo về các
quy định này, Ban soạn thảo nên rà soát, đối chiếu với các quy định về khai thác
khoáng sản để đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi của hệ thống pháp luật, tránh 
trường hợp các luật quy định khác nhau về cùng một vấn đề.

- Chương VI: Đề cương quy định về nội dung bảo đảm an ninh tài nguyên
nước, đây là một nội dung quan trọng nên việc Bộ Tài nguyên và Môi trường đề
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nghị bổ sung nội dung này vào Đề cương xây dựng Luật là cần thiết; tuy nhiên, do 
đây là nội dung mới nên tại Chương VI, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm một
điều quy định về “Nội dung bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia” để quy
định về vấn đề này được rõ ràng, dễ hiểu hơn.

Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi Cục Quản lý Tài nguyên nước nội
dung góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Đ/c Tùng - GĐ Sở;
- Lưu: VT,TNN.TT.(05).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Quang Vinh
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Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện chỉ  c  UBND tỉnh Long An t i Công v n  
1690/VPUBND-KTTC ngày 14/9/2021 v  việc góp ý ự th     ngh  xây 
ựng u t Tài nguyên nư c ử  i  theo yêu c u c  Bộ Tài nguyên và Môi 
trường t i n n  5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021. 

Sau khi nghiên c u   Tài nguyên và Môi trường th ng nh t nội dung ự 
th    g : Tờ trình Chính h  Báo cáo T ng t thi hành u t Tài 
nguyên nư c 2012; Báo cáo nh giá tác ộng chính sách. i v i ự th   
cư ng u t Tài nguyên nư c ử  i   Tài nguyên và Môi trường i n ngh  

 sung, chỉnh ử  ột  nội dung sau:
- Rà soát, chỉnh ử  t t c  các i nh máy còn t n t i trong  cư ng 

c  t  “an ninh tài nguyên nư c nước” t i i u 2; c  t  u n lý h t ộng 
đ  tra n  sung)” t i i u 14,…).

- i u 39.  nư c th i vào ngu n nư c: B  sung bãi  i u 38 c  
u t Tài nguyên nư c 2012 liên quan n uy n và ngh  v  c  t  ch c  cá 

nhân ư c c  gi y phép  nư c th i vào ngu n nư c  
 Trên y là nội dung góp ý i v i ự th     ngh  xây ựng u t 

Tài nguyên nư c ử  i   Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An kính gửi 
Bộ Tài nguyên và Môi trường t ng h
��� ����	
- hư trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh  
- ưu: VT, TN(A).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

P  Tùng Chinh

UBND T  LONG AN
 TÀI NGUYÊN VÀ MÔI T G

C G HÒA XÃ H I CH  GH  I T NAM
Đ   – T  do - H  phúc

:          /STNMT-TN
V/v góp ý ự th     ngh  xây 
ựng u t Tài nguyên nư c ử  i

Long An, ngày      tháng      n  2021����
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5897 /UBND-KTNV
V/v góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị
xây dựng Luật Tài nguyên nước

(sửa đổi)

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Công văn số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi),

Sau khi nghiên cứu dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên
nước (sửa đổi), Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có ý kiến như sau:

1. Về thẩm quyền ban hành văn bản

Thống nhất về thẩm quyền và tính cần thiết ban hành của Dự thảo hồ sơ
đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

2. Các nội dung kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung
2.1. Đối với Tờ trình
- Về thể thức: Đề nghị sửa lại đúng theo quy định tại Nghị định số

30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về công tác
văn thư.

- Nội dung: Thống nhất theo dự thảo Tờ trình.

2.2. Đối với Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012
- Về thể thức: Đề nghị sửa lỗi chính tả, cách bỏ dấu và dùng đúng từ ngữ

cụ thể:

+ Cụm từ: “Luật tài nguyên nước hiện hành đề nghị sửa thành cụm từ:
“Luật Tài nguyên nước năm 2012” theo quy định tại khoản 6 Mục V Phụ lục II
của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

+ Cụm từ: “cụ thể được Luật giao gồm:”, đề nghị sửa thành từ:“của”, từ:
“bao”; đánh dấu cụm từ: “Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (trong đó..” đề nghị
bỏ dấu ngoặc “(” giữa cụm từ: “Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; cụm từ: “ tổng
hợp lưu vực sông (Bằng Giang - Kỳ Cùng, Sê san, Srepok)

+ Cụm từ: “Bê cạnh đó Thông tư số 64/TT-BTNMT”, đề nghị sửa thành
từ :“Bên cạnh”….

- Về nội dung:
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+ Đề nghị đánh giá thêm về tác động tích cực đến kinh tế - xã hội và đánh
giá công tác phối hợp giữa địa phương và trung ương, giữa các địa phương sau
gần 10 năm thi hành Luật Tài nguyên nước 2012 và các văn bản dưới Luật.

+ Cần đánh giá tác động của Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 
08/6/2015 của Chính phủ quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước
tiết kiệm, hiệu quả đối với các doanh nghiệp.

2.3. Đối với Đề cương Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
- Về thể thức: Đề nghị sửa lỗi chính tả, cách bỏ dấu và dùng đúng từ ngữ.
- Về nội dung:

+ Tại Điều 2: Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ về “nước biển” và cụm từ
“phân định phạm vi giữa nước mặt và nước biển”, vì Luật Tài nguyên nước
2012 chưa đề cập đến các từ, cụm từ này.

+ Tại Mục 2 của Chương II: Đề nghị thêm Quy hoạch bảo vệ, khai thác,
sử dụng nguồn nước liên quan quốc gia (theo Luật Quy hoạch 2017).

+ Tại Điều 39: Đề nghị làm rõ thêm nội dung xả thải vào nguồn nước.
+ Tại Chương IV: Đề nghị bổ sung thêm một số Điều quy định cụ thể về:

“Giấy phép khai thác, sử dụng nước”. Luật cần ghi rõ từng loại giấy phép và nội
dung chính của từng loại giấy phép và bổ sung nội dung điều chỉnh hoặc hủy bỏ
giấy phép. Bởi vì, liên quan đến nội dung điều hòa, phân phối tài nguyên nước
về “Tiền sử dụng nước”, nêu rõ là Trách nhiệm của đơn vị cung cấp và người sử
dụng. Vì tại điểm d Điều 79. Giá trị của tài nguyên nước (bổ sung) của Báo cáo
tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012 có nêu: 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; điểm e của Báo cáo tổng kết thi hành
Luật Tài nguyên nước năm 2012 có nêu: Phải coi sản phẩm nước là hàng hoá .

+ Tại Điều 74: Đề nghị đổi tên thành “An ninh nước trong trường hợp
thiên tai, thiếu nước, ô nhiêm nguồn nước”, vì an ninh nguồn nước không
những liên quan đến loại thiên tai “hạn hán” mà còn liên quan đến các loại thiên
tai khác như lũ lụt, xâm nhập mặn...và còn liên quan đến hoạt động của con
người gây ra như ô nhiêm nguồn nước.

+ Tại Điều 90: Đề nghị đổi tên thành “Hội đồng quốc gia và khu vực
(hoặc vùng) về tài nguyên nước”, vì thực tế trong nước đã có Hội đồng cấp vùng
(như vùng ĐBSCL) về quản lý tài nguyên nước.

2.4. Đối với Báo cáo đánh giá tác động chính sách
- Về thể thức: Đề nghị sửa lỗi chính tả, cách bỏ dấu và dùng đúng từ ngữ.
- Về nội dung: Thống nhất dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách.



Trên đây là nội dung góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi), Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long báo cáo Bộ Tài nguyên
và Môi trường xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 4.18.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3503 /STNMT-TNNKS Đồng Tháp, ngày 30 tháng 9 năm 2021

V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng 
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tiếp nhận Công văn số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật 

Tài nguyên nước (sửa đổi);

Thực hiện Công văn số 2188/VPUBND-KT ngày 15/9/2021 của Văn

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng 

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi),

Sau khi nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp có góp 

ý như sau:

I. Đối với dự thảo Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước 

năm 2012:

Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, nhiều nội dung về kết quả đạt được, tồn tại,

hạn chế và nguyên nhân, những thách thức và những vấn đề phát sinh trong 

thực tiễn, từ đó đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp; do đó, tỉnh 

Đồng Tháp cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo. Bên cạnh đó, kiến nghị

xem xét, bổ sung, làm rõ một số vấn đề sau:

- Ở mục 1.5.7. Quan hệ quốc tế (bắt đầu từ trang 19): Báo cáo có đề cập 

đến những thành tựu là thời gian qua Việt Nam đã tham gia, ký kết các Hiệp 

định, Công ước liên quan đến nguồn nước như Hiệp định Hợp tác phát triển 

bền vững lưu vực sông Mê Công (1995), Hiệp định về Quy chế sử dụng nước 

dọc biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính phủ Vương quốc Campuchia (2001), Công ước về Luật Sử dụng các 

nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy (1997), Hợp 
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tác Mê Công - Lan Thương (2016),…Nhưng ở phần đánh giá những tồn tại, 

hạn chế và nguyên nhân chưa đánh giá rõ về việc sử dụng nước của các nước 

thượng nguồn có tuân thủ đúng và đầy đủ nội dung các văn bản đã ký, vấn đề

tiếp nhận và quan tâm, cân nhắc các ý kiến, góp ý của Việt Nam là quốc gia ở hạ

nguồn sông Mê Công, đặc biệt đối với việc các nước ở thượng nguồn ngày càng 

đầu tư xây dựng thêm nhiều công trình thủy điện, thủy lợi ảnh hưởng rất lớn các 

vùng ở hạ lưu. Do đó, kiến nghị bổ sung đánh giá, xoáy mạnh vào vấn đề này; từ

đó bổ sung quy định việc theo dõi tình hình, thực hiện các biện pháp đối thoại, 

lên tiếng mạnh mẽ hơn của các cơ quan thẩm quyền có liên quan vào dự thảo 

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

- Mục 2.2.2 (Những thách thức và những vấn đề phát sinh trong thực 

tiễn), ở điểm e, nêu đánh giá “Tổ chức bộ máy còn chưa phù hợp, tương xứng; 

chức năng, nhiệm vụ chồng chéo, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước thấp”. 

Nhưng ở dự thảo Báo cáo Đánh giá tác động chính sách và dự thảo Tờ trình 

chưa đề cập rõ vấn đề này cũng như đề ra biện pháp giải quyết. Do đó, kiến 

nghị bổ sung thêm đánh giá vào các dự thảo vừa nêu và bổ sung nội dung 

trách nhiệm hoàn thiện tổ chức bộ máy hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên 

nước vào Chương VIII của dự thảo Đề cương chi tiết Luật.

II. Đối với dự thảo Báo cáo Đánh giá tác động chính sách Dự án 

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi):

- Trang 32, Mục 4.1. Xã hội hóa hoạt động quan trắc tài nguyên nước, 

tiểu mục 4.1.1: cho biết đối với việc xây dựng mạng lưới trạm quan trắc, quản 

lý, vận hành các mạng quan trắc tài nguyên nước ở trung ương và địa phương

hiện nay đều do các cơ quan, đơn vị của nhà nước thực hiện; để duy trì hoạt 

động quan trắc thì ở mỗi khu vực phải bố trí đoàn công tác với số lượng cán 

bộ khoảng 20 – 30 người với chi phí vận hành, bảo dưỡng thường xuyên 

khoảng 40 tỷ đồng/năm được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước…Trong khi 

đó vấn đề này hoàn toàn có thể thực hiện việc xã hội hóa bằng cách nhà nước 

xây dựng thể chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư
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xây dựng, quản lý, vận hành mạng quan trắc và cơ quan quản lý nhà nước đặt 

hàng mua số liệu quan trắc tài nguyên nước của doanh nghiệp tư nhân nhằm 

giảm chi phí, nguồn lực của nhà nước….”. Nội dung diễn giải ở mục này cho 

thấy tính khả thi không cao khi chính sách được ban hành và áp dụng, doanh 

nghiệp đầu tư khó có hiệu quả, vì kết quả đầu tư công trình chủ yếu là bán số

liệu cho nhà nước, các tổ chức tư nhân sẽ rất ít khi mua số liệu này mà thường 

sử dụng số liệu chính thống do cơ quan nhà nước đã công bố. Do đó, kiến 

nghị diễn giải rõ hơn về nội dung xã hội hóa hoạt động quan trắc tài nguyên 

nước để tăng tính thuyết phục, thể hiện rõ hơn mức độ cần thiết phải ban hành 

chính sách này,…

- Tiểu mục 5.1.1.d, Trang 65: “Giao Chính phủ quy định cụ thể nội 

dung, yêu cầu, căn cứ tính đủ, đúng giá thành sản phẩm có sử dụng tài nguyên 

đối với các nhóm ngành (điện, nước sinh hoạt, dịch vụ thủy lợi), đây là các

nhóm ngành có sử dụng nước lớn hiện nay.”. Kiến nghị không giới hạn nhóm 

ngành, vì ngành nào cũng có sử dụng nước.

- Trang 69, Mục 5.2. Phân bổ nguồn thu cho các đối tượng thụ hưởng 

từ hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy: Kiến nghị bổ sung đánh giá tác động 

tích cực, tiêu cực (như cấu trúc đánh giá ở các mục khác) để làm rõ cơ sở cho 

việc lựa chọn phương án.

III. Đối với dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Dự án Luật tài 

nguyên nước (sửa đổi):

Thống nhất với dự thảo Tờ trình; tuy nhiên kiến nghị rà soát chỉnh sửa 

thời gian thi hành Luật (2012) được đề cập ở 03 văn bản nêu trên cho thống nhất 

(trong các dự thảo có đoạn ghi “Sau 10 năm thi hành Luật”, có đoạn ghi “gần 9

năm thi hành”).

IV. Đối với dự thảo Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước: 

- Điều 9: Kiến nghị bổ sung nội dung vi phạm các điều cấm sẽ bị xử lý

theo quy định của pháp luật, cơ quan (Chính phủ) quy định hình thức, biện

pháp xử lý.
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- Điều 41. Biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả: Kiến nghị bổ

sung quy định các cơ quan thẩm quyền ban hành ngưỡng (cận trên, cận dưới)

dùng nước, hoặc tiêu chuẩn, hoặc bảng đối chiếu nhu cầu nước của các ngành

nghề (có thể quy định cận dưới – cận trên) để có thể so sánh, có hướng áp

dụng phù hợp với đối tượng dùng nước.

- Điều 56. Thăm dò, khai thác nước dưới đất: Kiến nghị bổ sung cụm từ

“thăm dò” vào khoản 3 như sau: “Việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác nước 

dưới đất phải căn cứ….”

- Điều 61. Gây mưa nhân tạo: Kiến nghị bổ sung quy định rõ hơn về

công tác này (cơ quan quy định chi tiết, cơ quan thực hiện, cơ quan cấp 

phép,…)

- Kiến nghị bổ sung một số nội dung theo góp ý đối với các dự thảo văn

bản nêu trên. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, kính gửi Bộ Tài 

nguyên và Môi trường xem xét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Cục Quản lý tài nguyên nước (tổng hợp);
- Lãnh đạo Sở (GĐ Phương; PGĐ Nguyên);
- Lưu: VT, TNNKS, Sg .5.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Văn Nguyên
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UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /STNMT-QLTNB Trà Vinh,  ngày tháng 9 năm 2021
V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị

xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Kính gửi: CụcQuản lý Tài nguyên nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số
2493/VP-NN ngày 16/9/2021 về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật
Tài nguyên nước (sửa đổi) của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 17/9/2021, 
Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2672/STNMT-QLTNB ngày 
17/9/2021 đề nghị các Sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố
nghiên cứu góp ý kiến cho dự thảo nêu trên.

Kết quả tổng hợp các ý kiến và nghiên cứu dự thảo, Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Trà Vinh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Hồ sơ đề nghị
xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), tuy nhiên có một số ý kiến đóng góp
như sau:

1/Đối với Tờ trình đề nghị xây dựng Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa 
đổi): Thống nhất không có ý kiến.

2/ Đối với Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012: 

Tại mục 1.5.3. Bảo vệ nguồn tài nguyên nước (trang 11): Đề nghị bổ sung
về khó khăn của các địa phương trong việc triển khai thực hiện Thông tư số
47/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước, như: Việc đầu tư lắp đặt thiết bị đo đạc, giám 
sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và truyền thông tin dữ liệu về cơ
quan quản lý với nguồn kinh phí rất lớn. Do đó, rất khó cho các đơn vị này triển 
khai thực hiện theo thời gian quy định; Đề nghị bổ sung về khó khăn của địa
phương trong việc hướng dẫn cấp phép xả nước thải vào nguồn nước đối với hoạt
động nuôi trồng thủy sản.

Ngoài ra sửa lỗi chính tả một số đoạn, như sau:
- Tại gạch đầu dòng thứ 3 của mục 1.1 trang 3 là: “5. điều tra, đánh giá 

hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước”.
- Tại điểm a, mục 1.2 trang 4 là: “Hàng năm đều tham gia tập huấn công 

tác quản lý tài nguyên nước theo đề nghị của Sở tài nguyên và Môi trường”.
- Tại dòng thứ 2 tiểu mục 1.5.3 trang 11 là: “Trên cơ sở quy định của Luật 

và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, công tác bảo vệ tài nguyên nước đã đạt
được một số kết quả chính sau...”.
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3/Đối với Dự thảo Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước:

- Điều 5 (trang 2), đề nghị thêm cụm từ như sau: “Điều 5. Phổ biến, giáo 
dục pháp luật về tài nguyên nước”.

- Điều 14 (trang 2), đề nghị thêm từ như sau: “Điều 14. Quản lý hoạt động 
điều tra cơ bản (bổ sung)”.

- Điều 38. Hành nghề khoan nước dưới đất (trang 4): Đề nghị bổ sung quy
định việc cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ trên cơ sở
xét tiêu chí tỷ lệ cấp nước tại địa phương, cụ thể đối với các địa phương có tỷ lệ
cấp nước sinh hoạt đạt trên 98% thì không cấp phép hành nghề khoan quy mô nhỏ
tại các địa phương đó.

- Điều 42. Hạn chế thất thoát nước trong các hệ thống cấp nước (trang 5):
Đề nghị bổ sung cụm từ: “Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm quy 
định rõ các biện pháp, chế tài trong việc chống thất thoát, lãng phí nước trong 
các hệ thống cấp nước, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến cung cấp dịch vụ nước sạch và quản lý hệ thống truyền tải”.

- Điều 48. Đăng ký, cấp phép khai thác tài nguyên nước (trang 5): Tại gạch
đầu dòng thứ 2, chỉnh sửa lỗi chính tả trong câu: “Sửa đổi, bổ sung cụ thể, rõ
ràng, bảo đảm phù hợp với hiện trạng và quy mô, phương thức khai thác, sử
dụng nước của từng ngành”.

- Điều 50. Khai thác và sử dụng tài nguyên nước để sản xuất nông nghiệp
(trang 5): “Cóquy định rõ hơn tổ chức, cá nhân chỉ được khai thác, sử dụng nước 
bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để sản xuất nông nghiệp”.

- Điều 52. Khai thác và sử dụng tài nguyên nước cho sản xuất muối và nuôi
trồng thủy sản (trang 5): “Có quy định rõ hơn việc khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước cho nuôi trồng thủy sản”; “có bổ sung, cụ thể hóa các quy định, chế tài để
quản lý các hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất trong hoạt động nuôi
trồng thủy sản tự phát, không nằm trong quy hoạch”.

- Điều 56. Thăm dò, khai thác nước dưới đất (trang 6): Quy định về hạn chế
khai thác nước dưới đất “Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm 
công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ
cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng”.Đề nghị bổ sung cụm
từ “Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập
trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm
đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng cho nhu cầu sinh hoạt, các hoạt động
kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phát triển kinh tế của khu vực đó ”.

4/ Đối với Đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Tài nguyên nước
(sửa đổi): 

- Tại mục 1. Bối cảnh xây dựng chính sách, dòng thứ 5 (trang 1): Đề nghị
chỉnh sửa lại cụm từ “nước ngầm” thành “nước dưới đất”.
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- Tại điểm d, gạch đầu dòng thứ hai (trang 5): Đề nghị điều chỉnh lại cụm 
từ sau: “Bổ sung Chương VI về An ninh tài nguyên nước quốc gia, Chương này 
quy định về:….”.

Trên đây là ý kiến đóng góp dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh kính gửi đến
Cục Quản lý tài nguyên nước nghiên cứu, tổng hợp.

Trân trọng./.

* Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT,QLTNB.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NguyễnQuốc Tuấn



UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STNMT-TNNKTTV

V/v đóng góp ý kiến dự thảoHồ sơ đề nghị
xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Cà Mau, ngày    tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước.

Thực hiện Công văn số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi), UBND tỉnh Cà Mau đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ
trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, có ý kiến đóng góp đối
với dự thảo nêu trên. 

Để việc góp ý đảm bảo chất lượng, ngày 16/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Cà Mau đã gửi Công văn số 2492/STNMT-TNNKTTV lấy ý kiến đóng
góp của các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau
đối với Hồ sơ nêu trên. Sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp của Sở, ban, ngành tỉnh
và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và nghiên cứu các dự thảo Hồ
sơ kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau có ý kiến như sau:

1. Đối với dự thảo Tờ trình: tại khoản 1 mục 1, trang 2. Cần điều chỉnh cụm
từ “Hiến pháp năm 2014” thành “Hiến pháp năm 2013” cho phù hợp.

2. Đối với dự thảo báo cáo tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm
2012:

- Tại khoản 1.1 mục I, Phần thứ nhất, trang 2. Đề nghị xác định lại cho phù
hợp nội dung “Sau khi Luật Tài nguyên nước năm 2012 được ban hành, Bộ Tài
nguyên và Môi trường đã xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban
hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền 55 văn bản để quy định chi tiết, hướng
dẫn thi hành và triển khai Luật”, đề nghị xem lại là 55 hay là 61 văn bản theo 
như số liệu thống kê ở nội dung "a) Ở Trung ương" phía dưới.

- Tại mục 1.5.5. Phòng chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra:
+ Trang 17, tại dòng “Về ban hành vùng hạn chế khai thác nước dưới đất:

đến nay có 10/63 tỉnh, thành phố thực hiện phê duyệt, công bố Danh mục và
Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định. Ngoài ra việc
khai thác nước dưới đất theo quy định tai Nghị định 167/2018/NĐ-CP đã cho
thấy mực nước dưới đất đã được phục hồi như ở một số tỉnh, thành phố Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang”. Trong khi, tại mục d) Bảo vệ
nước dưới đất, trang 15: đoạn “Trước tình trạng khai thác, sử dụng quá mức dẫn
đến hạ thấp mực nước dưới đất và tăng nguy cơ gây sụt lún đất, Chính phủ đã
ban hành Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy định
việc hạn chế khai thác nước dưới đất. Theo đó, quy định rõ việc khoanh vùng và
áp dụng các biện pháp hạn chế khai thác trong từng cấp vùng hạn chế. UBND
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cấp tỉnh có trách nhiệm khoanh định, phê duyệt và công bố Danh mục và Bản đồ
phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh trước ngày 10 tháng
02 năm 2022 (thời hạn không quá 03 năm kể từ ngày Nghị định số
167/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành). Tính đến tháng 12 năm 2020, hiện mới
chỉ có 08/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện phê duyệt, công
bố theo quy định”. Đề nghị xem lại số liệu của nội dung này.

- Trang 17, tại dòng “Đến nay, đã có 33/63 tỉnh đã phê duyệt Danh mục
nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, 17/63 tỉnh đang lập Danh mục nguồn
nước phải lập hành lang bảo vệ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Hầu
hết các hồ thủy điện đang hoạt động (trên 1 triệu m3) đã và đang hoàn thành việc
cắm mốc hành lang”. Trong khi tại mục b.Thiết lập hành lang bảo vệ nguồn
nước, trang 12, đoạn “Tính đến tháng 12 năm 2020, có 38/63 tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương đã phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang
bảo vệ; 14/63 tỉnh đang thực hiện dự án điều tra, đánh giá, lập danh mục nguồn
nước phải lập hành lang bảo vệ để trình UBND tỉnh phê duyệt và 11/63 tỉnh
chưa thực hiện việc lập Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. Đề
nghị xem lại số liệu của nội dung này.

- Số thứ tự 13, muc A và số thứ tự 12, mục B, Phụ lục 2. Đề nghị sửa
thành 02 thủ tục như sau: Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với
công trình đã vận hành và Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với
công trình chưa vận hành. Đồng thời bổ sung thêm thủ tục: Điều chỉnh tiền cấp
quyền khai thác tài nguyên nước cho đúng theo Quyết định 706/QĐ-BTNMT 
ngày 15/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài
nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và
Môi trường.

3. Thống nhất với nội dung của Dự thảo báo cáo Đánh giá tác động chính
sách Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và Dự thảo Đề cương chi tiết Luật
Tài nguyên nước (sửa đổi).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau gửi đến Cục Quản lý tài nguyên
nước để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu: VT, P.TNNKTTV (Tuyền).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Quang Hưng
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Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Công văn số 5566/BTNMT-TNN ngày 13 tháng 9 năm 2021 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi);

Thực hiện Công văn số 3599/VP.UBND-NCTH ngày 16 tháng 9 năm
2021 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị
xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và góp ý Đề cương Chiến lược quốc
gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050;

Qua nghiên cứu Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước
(sửa đổi), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang góp ý đối với Hồ sơ
như sau:

1. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Dự án Luật Tài nguyên nước
(sửa đổi): thống nhất theo dự thảo.

2. Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm
2012: 

- Tại mục 2.1.II. đề nghị đánh giá thêm việc thi hành Luật Tài nguyên
nước liên quan đến:

+ Mạng lưới quan trắc tài nguyên nước, sự gắn kết với mạng lưới quan 
trắc tài nguyên và môi trường hiện nay, đặc biệt là ở địa phương.

+ Việc triển khai quy định khoanh vùng: “Khoanh định vùng hạn chế khai
thác nước dưới đất; lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất,
nước mặt” cũng như việc triển khai lập hành lang bảo vệ nguồn nước ngoài thực
địa.

+ Xem xét tính đồng bộ, chồng chéo và thực tiễn trong quản lý, thực hiện 
thủ tục cấp phép xả nước thải vào nguồn nước được quy định trong Luật Tài 
nguyên nước và Luật Thủy lợi.

- Tại mục III. Bổ sung quy định cụ thể về quyền và trách nhiệm của các tổ
chức, cá nhân trong công tác giám sát các hoạt động khai thác, xả nước thải của
các dự án để nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

- Ngoài ra, đề nghị thống nhất số lượng văn bản được ban hành ở cấp 
trung ương (trang 2) và thống nhất số năm thi hành Luật (trang 22, 34 và 37).

UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STNMT-TNBĐKH Hậu Giang, ngày  tháng năm 2021
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây 
dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

����
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3. Dự thảo Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước: 

- Tại Điều 28. Quan trắc, giám sát tài nguyên nước: bổ sung quy định cụ
thể về quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác giám sát 
các hoạt động khai thác, xả nước thải của các dự án để nâng cao hiệu quả quản
lý tổng hợp tài nguyên nước.

- Tại Điều 77. Nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt động tài nguyên
nước: bổ sung thêm nguồn thu ngân sách từ phí chi trả dịch vụ môi trường rừng
trong hoạt động tài nguyên nước.

4. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi): thống nhất theo dự thảo.

Kính gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý TNN;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, TNBĐKH

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Kim Diệu



 

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh Bắn Kạn giao tại Văn bản 6135/UBND-
NNTNMT ngày 14/9/2021 về việc thực hiện Văn bản số 5566/BTNMTTNN ngày
13/9/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo Hồ sơ
đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), gồm: Tờ trình Chính phủ; Báo
cáo Tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012; Báo cáo đánh giá tác động
chính sách; Đề cương Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Bắc Kạn có ý kiến như sau:

I. Tính cấp thiết việc sửa đổi Luật Tài nguyên nước năm 2012:
Qua gần 9 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Tài

nguyên nước năm 2012 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 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.

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,…

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…

Do vậy, việc xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) là cần thiết để giải
quyết những vướng mắc, bất cập nêu trên.

II. Đánh giá việc xây dựng dự thảo sửa đổi Luật Tài nguyên nước:
Dự thảo đề xuất bổ sung nhiều quy định mới. Cụ thể, đối với chính sách của

Nhà nước về tài nguyên nước: Dự thảo bổ sung quy định về việc xây dựng, vận

UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:  /STNMT-TNN
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày tháng 10 năm 2021����
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hành hệ thống chỉ tiêu, chỉ số theo dõi, đánh giá an ninh tài nguyên nước
quốc gia, lưu vực sông. Bổ sung quan điểm, nguyên tắc về chính sách 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.

Đối với việc bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy: 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.
Bổ sung các quy định cụ thể đối với hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy và phát
triển nguồn nước. Đề xuất các giải pháp 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.

Về biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả: Dự thảo cần quy định rõ hơn
các biện pháp, chế tài trong việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả đối với các hoạt
động khai thác, sử dụng nước. Bổ sung quy định về sử dụng nước hướng đến tiết
kiệm nước trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước.

Về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước:
Sửa đổi, bổ sung theo hướng tách bạch quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong
khai thác tài nguyên nước và sử dụng tài nguyên nước.

Về đăng ký, cấp phép khai thác tài nguyên nước: Bổ sung quy định chi tiết
nội dung liên quan đến cơ chế, tổ chức thực hiện liên quan đến huy động nguồn lực
của các tổ chức, cá nhân, các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện dịch vụ công.

Về phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo: Bổ sung quy định chi
tiết về quản lý đào, san lấp ao, hồ chứa nước. Bổ sung quy định, nguyên tắc việc áp
dụng các biện pháp thu gom nước mưa, giảm ngập lụt ở các khu đô thị, khu tập
trung dân cư.

III. Đề xuất, góp ý:
Sở Tài nguyên và Môi trường cơ bản nhất trí với Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây

dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), gồm: Tờ trình Chính phủ; Báo cáo Tổng kết
thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012; Báo cáo đánh giá tác động chính sách;
Đề cương Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), tuy nhiên, đề nghị Bộ Tài nguyên và 
Môi trường nghiên cứu xem xét một số đề xuất như sau:

1. Đề xuất, kiến nghị các nội dung cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung của Luật
Tài nguyên nước năm 2012:

- Đề nghị khi xây dựng sửa đổi Luật và các văn bản dưới Luật cần có những
cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp cho các tỉnh miền núi và những vùng khó khăn
nhằm đảm bảo các đối tượng dùng nước được tiếp cận, sử dụng nguồn nước sạch,
hợp vệ sinh.

- Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương khuyến khích xã hội hoá trong lĩnh
vực cung cấp nước sạch; Hoàn thiện các quy định của pháp luật về phân công trách
nhiệm về quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; Quy
định rõ trách nhiệm giám sát nước thải tại nguồn của cá nhân, tổ chức và cơ quan
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quản lý nhà nước, trách nhiệm pháp lý của tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ
nguồn nước.

2. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tổ chức thi hành có hiệu quả Luật Tài
nguyên nước trong thời gian tới.

Để làm tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại địa phương, Sở
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường
một số nội dung như sau:

- Về công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước, các chương trình, nhiệm vụ
cần có hướng dẫn chi tiết về quy trình, kinh phí, thời hạn cụ thể để các địa phương
triển khai thuận lợi và thống nhất trong toàn quốc. (VD: nhiệm vụ lập danh mục
các nguồn nước, kiểm kê tài nguyên nước, kinh phí thực hiện điều tra cơ bản, lập
quy hoạch tài nguyên nước... địa phương rất lúng túng và không triển khai được
hoặc triển khai không hiệu quả).

- Bổ sung Thông tư quy định về công tác kiểm tra, nghiệm thu các dự án,
nhiệm vụ tài nguyên nước do các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm chủ
đầu tư (hiện nay chỉ có Quyết định của Bộ tài nguyên và Môi trường cho các đơn
vị thuộc Bộ).

- Bổ sung quy định đơn vị giám sát quá trình thực hiện thi công các dự án,
nhiệm vụ tài nguyên nước để thống nhất ở các địa phương.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng
cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước tại các tỉnh;

- Tạo điều kiện cho cán bộ của tỉnh tham gia các chương trình, dự án về tài
nguyên nước để có điều kiện nâng cao trình độ quản lý của cán bộ cơ sở.

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn báo cáo Bộ
Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:                                                                 
Gửi bản điện tử:
- Như trên (b/c);
- BTNMT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- LĐS;
- Chánh VP Sở;
- Phòng Thanh tra, Môi trường;
- Lưu: VT, KS-TNN (Tùng 02).

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thanh Oai



UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STNMT-TNNKS

V/v góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị
xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Nam Định, ngày tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước- Bộ Tài nguyên vàMôi trường.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại văn bản số 648/UBND-VP3 
ngày 14/9/2021 và Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5566/BTNMT-
TNN ngày 13/9/2021, đề nghị góp ý cho dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tài
nguyên nước (sửa đổi). Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Nam Định tham gia một số ý kiến như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường cơ bản nhất trí với nội dung của Dự thảo hồ
sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi);

2. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung
một số nội dung như sau:

- Nhóm chính sách 2: Bảo vệ tài nguyên nước. Mục 1.3 (Tờ trình): Giải pháp
thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn, đề nghị xem xét bổ sung:

+ Điểm b: quy định rõ trách nhiệm và nội dung bảo vệ nguồn sinh thủy, hệ
sinh thái dưới nước trong công tác lập, thực hiện quy hoạch/ kế hoạch/ chương trình
dự án xây dựng công trình thủy lợi, kè đê, bến, bãi,… thuộc lĩnh vực đê điều, giao
thông thủy lợi, hoạt động du lịch,

+ Điểm c: Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.
Đề nghị xem xét theo hướng giao thẩm quyền kiểm tra, giám sát, xử lý các

hoạt động trên sông thuộc địa bàn quản lý hành chính cho UBND cấp huyện, cấp
xã.

- Nhóm chính sách 5 (Tờ trình): Tài chính về tài nguyên nước.

Đề nghị bổ sung thêm quy định rõ trách nhiệm hướng dẫn các căn cứ, thủ tục,
chứng từ về tài chính để thẩm định đúng, đủ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước cho Bộ Tài chính.

Trên đây là một số ý kiến tham gia góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh Nam Định đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước nghiên cứu,
xem xét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TNNKS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Văn Phong
 

2819



UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: /STNMT-KSN
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Giang, ngày         tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Văn Bản số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài
nguyên nước ( sửa đổi); ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Hà Giang tại Văn bản số
3639/UBND-KTTH ngày 14/9/2021, theo đó UBND tỉnh giao cho Sở Tài
nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các 
huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến góp ý đối Dự thảo Hồ sơ đề nghị
xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan của tỉnh Hà Giang, Sở
Tài nguyên và Môi trường Hà Giang có ý kiến tham gia và đề nghị như sau:

1. Về cơ bản Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang đồng ý với nội dung
dự thảo báo cáo tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012, dự thảo đề
cương chi tiết Luật Tài nguyên nước và dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng dự án
Luật tài nguyên nước (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi kèm theo
Văn bản số 5566/BTNMT-TNN nêu trên.

2. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét sửa đổi, bổ sung một số
nội dung sau:

- Đề nghị cơ quan soạn thảo quy định một điều về ‘‘Đối tượng áp dụng’’
sau nội dung ‘‘Điều 1. Phạm vi điều chỉnh’’ cho đầy đủ.

- Điều 37 dự thảo Luật đang quy định nội dung ‘‘Bổ sung quy định về bảo
vệ vùng bổ cập cho nước dưới đất’’. Đề nghị Ban soạn thảo giải thích từ ngữ về
‘‘bảo vệ vùng bổ cập’’ để thuận lợi trong việc áp dụng vào thực tế.

- Điều 39 dự thảo đang đề nghị không viết tắt cụm từ ‘‘Luật TNN 2012”.

- Điều 48 dự thảo Luật đề nghị chỉnh sửa lại như sau cho chính xác: ‘‘Sửa
đổi, bổ sung cụ thể, rõ ràng, bảo đảm phù hợp với hiện trạng và quy mô, 
phương thức khai thác, sử dụng nước của từng ngành’’.

- Điều 57 đề nghị xem xét nội dung thứ nhất của Điều 57 để quy định rõ 
đối với loại hồ chứa nào mới thực hiện tham gia phòng chống lũ, cấp nước cho
hạ du trong các trường hợp lũ lụt, hạn hán, thiếu nước.

Ngoài ra, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu và có quy định bổ
sung về khai thác nước mặt phục vụ cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất đối với
hộ gia đình, cá nhân theo mức khai thác và cho đăng ký sử dụng tài nguyên
nước không phải cấp phép để tiện cho việc quản lý, quy định cụ thể về thời điểm
lập hồ sơ cấp giấy phép tài nguyên nước; quy định về thời hạn cấp phép tài 
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nguyên nước theo thời hạn đầu tư dự án và bổ sung về nội dung giải quyết tranh
chấp tài nguyên nước đến cấp xã, phường, thị trấn.

Trên đây là góp ý vào Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên
nước (sửa đổi). Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang trân trọng đề nghị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, Vnptioffice, KSN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Thủy
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CN Cao Bằng, ngày tháng 9 năm 2021

V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây
dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi nghiên cứu các dự thảo trong Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi) theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công 

văn số 5566/BTNMT-TNN ngày 13 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng nhất trí với nội dung của các dự thảo trong Hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, 

không có ý kiến khác. 

Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng gửi Bộ Tài nguyên 

và Môi trường để xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Tài nguyên nước;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, CN(A).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Thảo
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /STNMT-KSNKTTVBĐKH

V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật
Tài nguyên nước (sửa đổi)

Khánh Hòa, ngày   tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại công văn số
9100/UBND-KT ngày 17/9/2021 về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Sau khi nghiên cứu nội dung Dự thảo Hồ sơ đề
nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) được gửi kèm theo công văn số
5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hoà có ý kiến như sau:

- Thống nhất về sự cần thiết thực hiện xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa
đổi).

- Đối với nội dung Dự thảo “Đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi)”:

+ Tại Nhóm chính sách 2: Bảo vệ tài nguyên nước.

Nội dung xác định các vấn đề bất cập cần giải quyết cần bổ sung nội dung
bảo vệ nước dưới đất gắn liền với việc xây dựng chính sách đánh giá bổ cập
nguồn nước dưới đất. Do đặc thù tính chất của nguồn nước dưới đất phải có
phương án khai thác, bảo vệ và bổ cập riêng biệt, làm cơ sở để bổ sung quy định
đối với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, công trình xây
dựng… ở các khu vực cần đảm bảo bổ cập của nước dưới để giảm khả năng gây
ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tầng chứa nước dưới đất.

+ Tại Nhóm chính sách 4: Về xã hội hóa ngành nước.

Đề nghị bổ sung Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 08/6/2015 của Chính
phủ Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. 
Đánh giá hiệu quả và bất cập của chính sách về ưu đãi đối với hoạt động sử
dụng nước tiết kiệm, hiệu quả nhằm nâng cao giải pháp và hiệu quả triển khai để
các tổ chức, cá nhân làm cơ sở tham gia trong hoạt động xã hội hóa ngành nước.

Về đánh giá tác động của chính sách: đối với doanh nghiệp, kiến nghị xem
xét lại nội dung tác động. Do tất cả liên quan đến chi phí hoạt động quan trắc tài
nguyên nước, tăng chi phí hoạt động giám sát tài nguyên nước đẫn đến tăng chi
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phí sản xuất vận hành cơ sở sản xuất kinh doanh; đối với cơ sở sản xuất nước
sạch sẽ làm tăng cơ cấu giá thành sản phẩm nước sạch gây tác động đến các
doanh nghiệp khác, đồng thời tác động đến đối tượng người dân.

- Đối với các nội dung khác liên quan đến Dự thảo báo cáo Tổng kết thi
hành Luật Tài nguyên nước năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Khánh Hoà đã có tổng hợp và đề xuất tại Báo cáo số 126/BC-STNMT ngày 
31/8/2021 báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Tài nguyên nước
năm 2012.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hoà kính gửi Cục Quản lý tài
nguyên nước tổng hợp./.

Nơi nhận (VBĐT):
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Bộ TNMT (b/c);
- Lưu: VT, KSNKTTVBĐKH, ST.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Chí Hiếu
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S :          /UBND-KT

V/v góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Công văn s 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài 
nguyên nước (sửa đổi); sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
tham gia ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất trí với B cục và nội dung
dự thảo các văn bản: Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước
(sửa đổi); dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012;
dự thảo Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước; dự thảo Báo cáo đánh giá tác
động chính sách dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và
Môi trường chủ trì soạn thảo.

2. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét một s nội dung cụ thể sau:

- Đ i với dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước: việc tổ
chức triển khai thực hiện lập hành lang bảo vệ nguồn nước còn yếu và bất cập,
hết năm 2020 mới có 10/63 tỉnh thành ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh,
38/63 tỉnh lập Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. Vì vậy cần quy
định cụ thể: trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan, hạn chế quyền sử dụng
đất trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước, nguồn lực cho tổ chức thực
hiện cắm m c hành lang bảo vệ nguồn nước tại Điều 31. Hành lang bảo vệ
nguồn nước, trong Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Nội dung đánh giá về tổ chức bộ máy quản lý tài nguyên nước ở địa
phương là khâu yếu “e) Tổ chức bộ máy còn chưa phù hợp, tương xứng; chức
năng, nhiệm vụ chồng chéo, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước thấp... Thiếu
cán bộ và thiếu cán bộ có chuyên môn về tài nguyên nước là tình trạng phổ
biến, đặc biệt là ở cấp phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện, thị xã,
thành phố của hầu hết các tỉnh không có cán bộ chuyên môn về tài nguyên
nước.”. Tuy nhiên, báo cáo chưa đề ra được nhóm giải pháp, chính sách để khắc
phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại sau khi ban hành Luật Tài nguyên
nước (sửa đổi). Đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung nhóm giải pháp chính
sách về tổ chức quản lý trong báo cáo Tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước.

- Đ i với dự thảo Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước (sửa đổi):
Luật Tài nguyên nước 2012 quy định việc khai thác sử dụng nguồn nước

phải đăng ký, xin cấp giấy phép, tuy nhiên lại không quy định rõ thời điểm đăng
ký, xin cấp giấy phép dẫn đến nhiều bất cập trong công tác quản lý. Do đó, đề
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nghị xem xét bổ sung nội dung này tại Điều 48. Đăng ký, cấp phép khai thác tài
nguyên nước, trong dự thảo Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Luật Tài nguyên nước năm 2012 không quy định cụ thể các trường hợp
phải lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò nước dưới đất. Vì vậy, bất cập trong 
công tác quản lý hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất, khai thác nước dưới
đất; nhiều trường hợp khai thác với quy mô phải lập hồ sơ đề nghị cấp phép
không có tài liệu thăm dò, đánh giá tiềm năng, trữ lượng nước dưới đất. Đề nghị
xem xét bổ sung nội dung này tại Điều 56. Thăm dò, khai thác nước dưới đất,
trong dự thảo Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 
trường xem xét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý tài nguyên nước - BTNMT;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, NN&PTNT, XD, TP;
- C, PVP UBND tỉnh, phòng THNC;
- Lưu: VT, KT (NNT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Trọng Quỳnh



UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: /STNMT-TNN&KS

V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây
dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước.

Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại Công văn số
5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021) về góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); ngày 14/9/2021, UBND tỉnh Phú Yên có Công
văn số 4241/UBND-ĐTXD với nội dung "Giao Sở Tài nguyên và Môi trường
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai các nội dung
theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên; báo cáo
cho Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng nội dung và thời gian yêu cầu;
đồng thời báo cáo cho UBND tỉnh".

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh, sau khi nghiên cứu nội dung
Dự thảo và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn Tỉnh;
Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật
Tài nguyên nước (sửa đổi) như sau:

Dự thảo đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước kế thừa các quy định của
Luật Tài nguyên nước năm 2012; bãi bỏ các quy định bất cập, cập nhật, sửa đổi,
bổ sung các quy định hiện hành để 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. 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 nhằm đáp ứng yêu cầu 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 là cần thiết.

Do đó, cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Tuy nhiên, để Dự thảo hoàn thiện hơn, đề nghị quý Cục rà soát, chỉnh sửa
lỗi chính tả trong các Dự thảo (như: Dự thảo Đề cương chi tiết Luật: chỉnh sửa
lỗi chính tả ở nội dung Điều 14, Điều 48, Điều 57; Dự thảo Tờ trình: lỗi chính tả
ở các trang 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18). 

Riêng đối với Dự thảo Đề cương chi tiết Luật: đề nghị rà soát, nghiên 
cứu nội dung Điều 39 về Xả nước thải vào nguồn nước để phù hợp, thống nhất,
tránh chồng chéo với nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 169 của
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã ban hành và có hiệu lực từ ngày
01/01/2022;
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Theo đó, Dự thảo Đề cương chi tiết Luật tại Điều 39 dự kiến Bãi bỏ
khoản 3, 4, 5, 6 Điều 37 Luật TNN 2012 và không còn quy định về quyền và 
nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
quy định tại Điều 38 Luật Tài nguyên nước 2012; tuy nhiên theo khoản 1 Điều
169 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã bãi bỏ toàn bộ Điều 37 và chỉ bãi bỏ
điểm đ khoản 1 Điều 38. Như vậy, cần có quy định chuyển tiếp về việc sử dụng
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước còn hiệu lực mà đã được cơ quan có
thẩm quyền cấp theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012.

Trên đây, là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên về Dự
thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) để quý Cục nghiên
cứu, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BộTN&MT (thay b/c);
- UBND Tỉnh (thay b/c);
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Lưu: VT,TNNKS, Trinh(05b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓGIÁM ĐỐC

Mai Kim Lộc







UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: /TNMT-TNKS

V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng 
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4700/UBND-KTN
ngày 14/9/2021 về việc nghiên cứu, góp ý dự thảo hồ sơ xây dựng Luật Tài nguyên 
nước (sửa đổi) theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số
5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021; 

Sau khi tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý của các Sở, ngành liên quan và 
UBND các huyện, thành phố đối với dự thảo và qua nghiên cứu nội dung trong dự
thảo Tờ trình và dự thảo của Đề án nêu trên; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc 
Giang có một số ý kiến cụ thể như sau:

1. Cơ bản nhất trí với Bố cục và nội dung: dự thảo Tờ trình đề nghị xây 
dựng dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); dự thảo Báo cáo Tổng kết thi hành 
Luật Tài nguyên nước năm 2012; dự thảo Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên 
nước; dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách dự án Luật Tài nguyên nước 
(sửa đổi).

2. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, nghiên cứu:

2.1. Về thể thức:

- Đối với dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Dự án Luật tài nguyên nước 
(sửa đổi): Tại mục IV nội dung Tờ trình đề nghị xây dựng Dự án Luật tài nguyên 
nước (sửa đổi), từ mục “2. Nhóm chính sách 2: Về bảo vệ tài nguyên nước” đến 
mục “5. Nhóm chính sách 5: Tài chính về tài nguyên nước” có đánh số thứ tự
đầu danh mục lần lượt là “1.1; 1.2; 1.3”. Đề nghị chỉnh sửa đối với việc đánh số
thứ tự đầu danh mục để đảm bảo thể thức nội dung văn bản.

- Đối với Báo cáo tổng kết thi hành Luật tài nguyên nước năm 2012: Tại 
mục III, phần hai nội dung Báo cáo tổng kết thi hành Luật tài nguyên nước năm
2012, từ mục “2. Nhóm chính sách 2: Về bảo vệ tài nguyên nước” đến mục “5.
Nhóm chính sách 5: Tài chính về tài nguyên nước” có đánh số thứ tự đầu danh 
mục lần lượt là “1.1; 1.2; 1.3”. Đề nghị chỉnh sửa đối với việc đánh số thứ tự đầu 
danh mục “2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3” để đảm bảo 
thể thức nội dung văn bản.

2.2. Về nội dung: 

a) Đối với dự thảo Tờ trình:

Tại phần I. Sự cần thiết ban hành văn bản, đề nghị sửa thành “I. Sự cần thiết 
ban hành luật” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2015; xem xét bổ sung ý “Nhằm đáp ứng những yêu cầu 
mới của thực tiễn quản lý, khắc phục hạn chế, tồn tại trong Luật tài nguyên nước 
năm 2012 và những phát sinh trong quá trình thi hành Luật, bảo đảm tính đồng bộ, 
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thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất trí về sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật 
tài nguyên nước sửa đổi Luật tài nguyên nước năm 2012”.

+ Tại mục 1 phần I, đề nghị xem xét chỉnh sửa ý thứ nhất “Hiến pháp năm
2014” thành “Hiến pháp năm 2013” và bỏ chữ “các” trước cụm từ “tài sản do Nhà 
nước đầu tư”. 

+ Tại phần II, đề nghị sửa “Mục đích, quan điểm xây dựng văn bản” thành 
“Mục đích, quan điểm xây dựng luật” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

b) Đối với dự thảo Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước (sửa đổi):

Luật Tài nguyên nước 2012 quy định việc khai thác sử dụng nguồn nước 
phải đăng ký, xin cấp giấy phép, tuy nhiên lại không quy định rõ thời điểm đăng
ký, xin cấp giấy phép dẫn đến nhiều bất cập trong công tác quản lý. Do đó, đề
nghị xem xét bổ sung nội dung này tại Điều 48. Đăng ký, cấp phép khai thác tài 
nguyên nước, trong dự thảo Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Luật Tài nguyên nước năm 2012 không quy định cụ thể các trường hợp phải 
lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò nước dưới đất. Vì vậy, bất cập trong công tác 
quản lý hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất, khai thác nước dưới đất; 
nhiều trường hợp khai thác với quy mô phải lập hồ sơ đề nghị cấp phép không có 
tài liệu thăm dò, đánh giá tiềm năng, trữ lượng nước dưới đất. Đề nghị xem xét 
bổ sung nội dung này tại Điều 56. Thăm dò, khai thác nước dưới đất, trong dự
thảo Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

- Đề nghị sửa “đề cương chi tiết” thành “Dự kiến đề cương chi tiết” theo quy 
định tại điểm b khoản 35 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020. 

- Tại Điều 79 của bản dự thảo đề cương, đồng ý với nội dung bổ sung là tính 
đúng, tính đủ giá trị của nước nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, giảm thất thoát, 
lãng phí nước và tránh thất thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đề nghị cần có cơ
chế, chính sách hỗ trợ về giá nước đối với các vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới 
hải đảo và các vùng đặc biệt khó khăn để cộng đồng dân cư có thể tiếp cận bền vững 
với nước sạch, đảm bảo sức khỏe người dân. 

c) Đối với Báo cáo Tổng kết thi hành Luật tài nguyên nước

+ Trong báo cáo Tổng kết thi hành Luật tài nguyên nước năm 2012, việc tổ
chức triển khai thực hiện lập hành lang bảo vệ nguồn nước còn yếu và bất cập, 
hết năm 2020 mới có 10/63 tỉnh thành ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh, 
38/63 tỉnh lập Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. Vì vậy cần quy 
định cụ thể: trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan, hạn chế quyền sử dụng 
đất trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước, nguồn lực cho tổ chức thực hiện 
cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước tại Điều 31. Hành lang bảo vệ nguồn 
nước, trong Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

+ Báo cáo Tổng kết thi hành Luật tài nguyên nước, đánh giá về tổ chức bộ
máy quản lý tài nguyên nước ở địa phương là khâu yếu “e) Tổ chức bộ máy còn 
chưa phù hợp, tương xứng; chức năng, nhiệm vụ chồng chéo, hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước thấp... Thiếu cán bộ và thiếu cán bộ có chuyên môn về tài 
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nguyên nước là tình trạng phổ biến, đặc biệt là ở cấp phòng Tài nguyên và Môi 
trường các quận, huyện, thị xã, thành phố của hầu hết các tỉnh không có cán bộ
chuyên môn về tài nguyên nước.”. Tuy nhiên, báo cáo chưa đề ra được nhóm giải 
pháp, chính sách để khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong giai 
đoạn sau khi ban hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Đề nghị ban soạn thảo 
nghiên cứu bổ sung nhóm giải pháp chính sách về tổ chức quản lý trong báo cáo 
Tổng kết thi hành Luật tài nguyên nước.

d) Đối với dự thảo Báo cáo Đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Tài 
nguyên nước (sửa đổi): 

- Tại điểm đ, mục 2.1.4.2 của Phần II: nên gộp 02 dòng bổ sung Điều 35a, bổ
sung Điều 35b thành bổ sung Điều 35, sau đó cụ thể các nội dung cần sửa đổi. 

- Đề nghị chỉnh sửa lỗi chính tả của các câu, từ sau đây: Tại dòng 4 trang 5, sửa 
câu “Bổ sung Chương Vb về An anh tìa nguyên nước” thành “Bổ sung Chương VI
về An ninh tài nguyên nước quốc gia”; Tại dòng 42 trang 8, sửa từ “nước dưới”
thành “nước dưới đất”; Tại dòng 25 trang 15, sửa từ “nguốn sinh thủy” thành 
“nguồn sinh thủy”;…

Trên đây là ý kiến đóng góp của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang 
vào Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- LĐ Sở (GĐ, PGĐ-PT);
- VPS, KHTC, TNKS;
- Lưu: VT, TNKS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Xuyên



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3658 /UBND-KT Bình Thuận, ngày 04 tháng 10 năm 2021
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ
đề nghị xây dựng Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi)

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhận Công văn số 5566/BTNMT-
TNN ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc
góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). 

Qua nghiên cứu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thống nhất những
nội dung của dự thảo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường
tổng hợp./.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh - Phan Văn Đăng;
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- Sở TNMT;
- Lưu: VT, KT.Vương.

Phan Văn Đăng

B n u n M
t n
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quan B n u n M
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UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3055/STNMT-KSN&BĐKH An Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2021
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Căn cứ Công văn số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường v/v góp ý Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước
(sửa đổi);

Thực hiện Công văn số 4825/VPUBND-KTN ngày 14 tháng 9 năm 2021 của
UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước
(sửa đổi),

Qua nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang có ý kiến như sau:
1. Cơ bản thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
2. Nội dung dự thảo Đề cương chi tiết
- Đề nghị bổ sung tại Điều 2. Giải thích từ ngữ
Bộ chỉ số sử dụng tài nguyên nước bền vững; Công trình khai thác tài nguyên 

nước; Hạn hán; Lũ lụt.
- Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung tại Điều 46. Khai thác tài nguyên nước mặt,

nước dưới đất và nước mưa
- Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung tại Điều 47. Sử dụng tài nguyên nước mặt, nước

dưới đất và nước mưa
3. Ngoài ra, đề nghị bổ sung cấm tất cả các hoạt động khoan giếng phục vụ

khai thác, sử dụng nước dưới đất không có giấy phép theo quy định; khuyến khích
ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến hiện đại nhằm tiết kiệm và tăng hiệu
quả sử dụng nước trong nông nghiệp, bố trí cây trồng, cơ cấu mùa vụ thích hợp; 
Thay đổi nhận thức “nước là của trời cho” thông qua chương trình giáo dục về giá
trị của nước, sử dụng nước hiệu quả, không lãng phí, bảo tồn nguồn nước, Việt
Nam là quốc gia thiếu nước (lượng nước bình quân trên đầu người < 4.000
m3/năm), ... và chiến dịch quốc gia về tiết kiệm nước, xây dựng nền văn hóa tôn
trọng nước.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KSN&BĐKH

PHÓ GIÁM ĐỐC

Tô Hoàng Môn
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    /UBND - NNMT

V/v góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây
dựng Luật tài nguyên nước (sửa đổi)

Đắk Lắk, ngày tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước
(Số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Thực hiện Công văn số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên 
nước (sửa đổi); UBND tỉnh Đắk Lắk có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với các nội dung Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài
nguyên nước (sửa đổi).

2. Một số nội dung đề nghị cần bổ sung:
- Giải thích thuật ngữ: Bổ sung định nghĩa nước mưa.
- Về thẩm quyền cấp phép tài nguyên nước: Đề nghị đẩy mạnh thực hiện việc

phân cấp, phân quyền cho địa phương. Quy định rõ việc đăng kí khai thác nước
dưới đất ở cấp huyện và cấp xã trong Luật.

- Việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (nói chung) nhưng được
quy định tới 2 cơ quan thẩm định. Việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
do ngành Tài nguyên và Môi trường thẩm định, cấp giấy phép xả nước thải vào
công trình thủy lợi do ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định. Để
tránh chồng chéo thủ tục hành chính, đề nghị quy định rõ việc cấp giấy phép xả
nước thải vào nguồn nước ở 1 cơ quan.

- Hiện nay, có một số tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên các sông, suối,
lòng hồ chứa ….nhưng chưa có quy định việc cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt
đối với việc sử dụng mặt nước. Đề nghị quy định việc cấp phép khai thác, sử dụng
nước mặt trên mặt nước.

- Trong quá trình xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đề nghị cơ quan
chủ trì lưu ý tránh bị chồng chéo với các quy định pháp luật có liên quan, sau khi
ban hành thuận lợi cho việc triển khai thực hiện, có tính ổn định lâu dài. Cần bổ
sung các quy định liên quan đến nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước cấp tỉnh
phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017; các quy định về cấp phép xả nước thải ra
môi trường phù hợp với Luật Thủy lợi năm 2017, Luật Bảo vệ môi trường năm
2020 và tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào việc sửa đổi, bổ sung của Luật Tài
nguyên nước năm 2012.

Trên đây là góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi);
UBND tỉnh Đắk Lắk gửi Cục Quản lý tài nguyên nước tổng hợp theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TNMT;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (Đ/c Dũng);
- Lưu: VT, NNMT (V- 07b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y Giang Gry Niê Knơng

����
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UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: /STNMT-NKS
V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây
dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày tháng 10 năm 2021

Kínhgửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường
- UBND tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện Văn bản số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2934/UBND-
NN.TN ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị
xây dựng Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

Ngày 22/9/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số
1406/STNMT-NKS gửi các cơ quan ban ngành của tỉnh và UBND các huyện,
thị xã, thành phố về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tài nguyên
nước (sửa đổi). Đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được ý kiến của
các cơ quan đơn vị. Căn cứ vào tài liệu của Bộ tài nguyên và môi trường và các
ý kiến tham gia góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo kết quả
như sau:

I. Về bố cục: Nhất trí với bố cục dự thảo: Luật Tài nguyên nước; Báo cáo
tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Báo cáo đánh giá tác động
chính sách Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

II. Về nội dung: Cơ bản nhất trí với nội dung các Dự thảo, tuy nhiên có
một số góp ý như sau:

1. Đề nghị làm rõ lại khái niệm “nước sinh hoạt” và “nước sạch” trong 
Điều 2 Giải thích từ ngữ.

2. Đề nghị bổ sung một số các quy định, yêu cầu cụ thể về an ninh tài
nguyên nước đối với CHƯƠNG II ĐIỀU TRA CƠ BẢN, CHIẾN LƯỢC, QUY
HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC.

3. Đề nghị giữ nguyên tên Điều 23 của Luật Tài nguyên nước. “Điều kiện
của đơn vị tư vấn lập quy hoạch TNN”. Trong đó có phần bổ sung chi tiết về
Điều kiện của đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh,
nguồn nước liên tỉnh.

4. Điều 29 “Đề xuất các giải pháp 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”
sửa đổi thành “Quy định rõ hơn các biện pháp, chế tài đối với các giải pháp

����
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công trình “kho chứa nước”, công trình bảo vệ và phục hồi thảm thực vật, đặc
biệt là rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn ven biển.”

5. Phần Dự thảo Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm
2012: Trong mục 2.2 phần II nên đánh giá thẳng vào những tồn tại, bất cập của
Luật Tài nguyên nước năm 2012.

6. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách dự án Luật Tài nguyên
nước (sửa đổi): Mục 1 phần I, trong khổ “ Thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP …
vào năm 2022 – 2023” nên thay cụm từ “Nghị quyết nêu trên” thành “Nghị
quyết 50/NQ-CP”; trong khổ “Thực hiện Nghị quyết … Dự án Luật Tài nguyên
nước (sửa đổi)” nên thay cụm từ “Nghị quyết nêu” bằng cụm từ “Nghị quyết
99/NQ-CP”.

Trên đây là tổng hợp ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh tham
gia góp ý vào Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước. Kính đề
nghị Bộ Tài nguyên xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như kg;
- Cục quản lý tài nguyên nước;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó giám đốc Sở;
- Lưu: VT, NKS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đàm Đình Định
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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:          /STNMT-KSTNNKTTV 

V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây 

dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Vĩnh Phúc, ngày     tháng     năm 2021 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 

 Thực hiện Văn bản số 5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài 

nguyên nước (sửa đổi); Văn bản số 8090/UBND-NN4 ngày 14/9/2021 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng 

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Sau khi nghiên cứu dự thảo hồ sơ đề nghị xây 

dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và tổng hợp ý kiến của các sở, ngành liên 

quan, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc xin báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường như sau: 

Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc cơ bản nhất trí với nội dung báo 

cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Tài nguyên nước sửa đổi và nội dung 

dự thảo đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì xây dựng. Tuy nhiên, còn một số vấn đề trong dự thảo đề cương Luật Tài 

nguyên nước đề nghị Bộ nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp: 

- Điều 32. Bảo vệ lòng bờ, bãi sông (dự thảo) 

Hiện nay, vấn đề bảo vệ lòng bờ, bãi sông đã được quy định tại Luật Đê  

Điều, Luật Phòng chống thiên tai, cũng như Điều 63. Luật Tài nguyên nước năm 

2012. Vì vậy, không cần thiết phải bổ sung thêm một Điều mới trong sửa đổi Luật 

Tài nguyên nước. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu nếu cần tích 

hợp, cụ thể quản lý chung nội dung này trong một luật thì bổ  sung thêm nội dung 

vào Điều 63. Luật Tài nguyên nước năm 2012.  

- Điều 57. Hồ chứa, khai thác và sử dụng nước của các hồ chứa 
 Hiện nay,  một số  đơn vị  có nhu cầu sử  dụng nước  trong hồ  chứa, trực 

tiếp làm hồ sơ xin khai thác nước mặt đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo quy 

định tại Điều 29, 30 Luật Thủy lợi các hoạt động này là sản phẩm, dịch vụ  thủy 

lợi, để tránh chồng chéo trong quản lý đề nghị  làm rõ việc cấp phép sử dụng nước 

mặt trong hồ chứa cho tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi trước khi bổ 

sung quy định về  trình tự, nội dung lấy ý kiến và chấp thuận của cơ quan có thẩm 

quyền về tài nguyên nước về các nội dung liên quan đến quản lý, vận hành khai 

thác, sử dụng nước các hồ chứa. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc trân trọng báo cáo./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ Sở (để biết); 

- Lưu: VT, KSTNN&KTTV. 
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UBND THANH PHO HAI PHONG 
SO TAI NGUYEN VA MOI TRUING 

COG HOA XA HQI CHU NGHIA VII NAM 
Eqic lap - Tir do - Hanh phtic 

S63763 /STN&MT-TNN 	Hai Phong, ngay,05thanglOnam 2021 
V/v gop y du thao ht) so de nghi xay 

dung Lu4t Tai nguyen mac (sira 

COG QUAN TAI NGUYEN Kirk Kinh 	B6 Tai nguyen va Moi trtraing 

CONG VAN DEN 
so .119z-aThvc hi'', Cong Van so 5566/BTNMT-TNN ngay 13/9/2021 cUa BO Tai 

Ngay.A. tiggg,,IYABay7 A,,q truemg ve viec gop y Dv thao Ho soy de nghi xay dirng Luat Tai 
nguyen 	Ha& sira doi), t1" y ban nhan dan thanh pito Hai PhOng der c6 Cong van 
so 2718/VP-KS ngay 15/9/2021 giao Soy Tai nguyen va Moi trtramg chu tri, ding 
cac co quan, don vi, dia phtrang lien quan nghien ciru du thao hO so de nghi xay 
dung Luat Tai nguyen nu6c (sira doi). Sau khi nghien ciru ho so va tong hop,  
kien to cac don vi, Sc Tai nguyen va Moi truaing Hai Phong c6 mot so kien 
tham gia cu the nhtr sau: 

1. Ti trinh de nghi xay dung du an Luat Tai nguyen ntr6c (si:ra d6i) der tuan 
thit day du cac not dung theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 37 Luat Ban hanh van 
ban quy pham phap luat. Thong nhat ve bO cvc va not dung co ban,cUa cac du 
thao: Bao coo tong ket thi hanh Luat Tai nguyen nu& nam 2021; De cyan chi 
tiet Lust Tai nguyen milk; ,Bao cao danh gia tac Ong 	chinh sach Dv an 
Lt.* tai nguyen nu& (sira dOi). 

2. Cac nOi dung de nghi chinh situ, b6 sung: 

2.1. DIV voi dy. Mao Brio cao tang kit thi hanh Drift Tai nguyin nu* 
nom 2021: 

- Tai mvc 1.1: De nghi th6rig,  nhAt s6 lieu,t6ng hop cac van ban ban hanh 
phi' hop voi 	Ice chi ti'et. Cu the: tai phAn thOng ke c6 ghi "...ban hanh theo 
tham quyen 55 van ban de quy clink chi tiet...", nhtmg tai mvc a) 6, Trung trang 
lai ghi "... ban hanh theo thorn quyen 61 van ban cle quy clinh chi tiet...". 

- Tai mvc 1.3: De nghi sira s6 ltrong thu tuc hanh chinh tai cac tinh/ thanh 
phO la 17 thu tuc, khong phai 14 thia tuc nhu trong bao cao tong hop. 

- Tai mvc 1.5.2: De nghi nghien ciru chinh sira lai not dung "Nam 2023 se 
trinh Thu twang Chinh phi xem xet phe duyet 06 quy hogch tong hgp ltru vyc 
song gOm: song Ma, song Ca, Vii Gia — Thu Bon, song Con, song Ba va song 
DOng Nai. Nam 2024 se trinh ThU twang Chinh pith xem xet phe duyet 02 quy 
hogch tong hop ltru vwc song con lgi gom: song Hwang va song Tra Khitc", do 
theo thoi gian du kien Luat Tai nguyen nuac sira doi se duoc trinh Quoc h6i 
thong qua va Q4 II nam 2023 vi very not dung dir kien thvc hien Luat Tai 
nguyen nu6c 2012 vao cac nam 2023 va 2024 la khong phit hop. 

- De nghi th6ng nhAt s6 lieu cac tinh, thanh ph6 trvc thu6c Trung trong der 
phe duyet Danh mvc riven ntroc phai lap hanh lang bao ve tai phAn b) cua mvc 
1.5.3 (38/63) va gach dau &mg thin 4 cua mvc 1.5.5 (33/63).  
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- Tqi gach dau d6ng s6 2, mvc 1.5.5: De nghi xem 
lugng cac tinh, thanh pH) da phe duyet danh mvc ho, ao, d 
san lap la ten 10 tinh (vi du tinh Hung Yen da phe duyet d 
dugc liet Ice trong bao cao). 

- De nghi chinh sira, th6ng nhat lai se) lieu cac tinh, th 
Danh mvc nguOn nuo.c mat n6i tinh tai cac trang so 8, 25. 

- De nghi th6ng nhat so lieu ve th6i gian thvc hien 
trong Dv thao bao ca.() va voi Du thao T6 trinh. Vi du trong 
10 nam  thi hanh Ludt tai nguyen woe..." (mvc 2.1, mvc 1 
nhien, tai mvc 1.2/III/ Phan thin 2 lai ghi "Sau gdn 9 na 
nguyen nwor ..." va tai mvc I dm Dv thao t6 trinh ghi 
hien, Luat tai nguyen nu.oc...". 

- De nghi chinh sira tieu de mvc 2.2.2 thanh "Nhang kho khan va win cld 
phat sinh trong qua trinh thvc hien". 

- Tai Phu lvc 2: Chua cap nhat day du s6 lugng va 
chinh cap tinh, de nghi sua va b6 sung cac not dung sau 
CAP TINH nhu sau: 

+ Sira ten thil tuc hanh chinh cap tinh CO so thu to 10 
hanh nghe khoan nu& du.oi clot" thanh "Cap giay phep h 
dwai clat quy me) vita va nh6". 

, + Thay th6 thu tuc hanh chinh so thd to 12 bang 2 th 
de dam bao dung theo quy dinh tai Nghi dinh so 4 
30/3/2021 dm Chinh phii: (1) Tinh tien cap quydn kai that 
vol tong trinh cla van hanh; (2) Tinh tien cap quyen kai 
cloi voi tong trinh clam van hanh. 

+ B6 sung them cac thil tuc hanh chinh sau: 

(i) Gia hgn, clidu chinh nal dung giciy phep hanh nghe 
quy mo vita va nh6 

(ii) Cap lgi giciy phep hanh nghd khoan nu& du-61 dia 

, (iii) Thdm clinh,, phe duyet phwang an cam mac gi 
nguon mthc cloi voi ho chita they clien va ho chita thtiy lvi. 

(iv) Didu chinh tien cap quydn khai that tai nguyen n 

2. Doi voi Du' thao De cwang chi tiet Lu(it Tai nguye 

- Dieu 1: Thong nhat d6i Wang thu6c pham vi dieu 
tuvng china nu.oc, dong song, tang chtia nu. a c" theo nh 
bao cao Tong ket Luat Tai nguyen nuik 2012. Trong tr 
dung nhu trong Dv thao,  de cuong chi tiet, thi can phai ch 
Dv thao bao cap Tong ket Luat Tai nguyen nuac 2012. 

- De nghi be) sung Didu 2. Doi tuvng ap dung phil h 
tai Du did() To' trinh va sua thir tir cac dial tiep theo tuong 

"Cdp igi,  gay phep 
' nh nghe khoan nude 

en cac thu tuc hanh 
6i vai not dung B — 
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- Trong truang hop six dung cac doi tuong thu6c pham vi dieu chinh la vat  
the/doi twang china meat, &rig song, tang china nu& thi can phai I:08 sung cac 
khai niem tuang irng ye dOng song, tang china nuyk. 

- Tai Du thao De ctrang chi tiet kh8ng c6 not dung Wang irng vat Dieu 18. 
Noi dung ciia quy hooch tai nguyen woe chung cua ca nu& cua Luat Tai 
nguyen nu& 2012. 

- Dieu 48 de nghi sira tieu de Wang irng v8i Dieu 44 dm Luat Tai nguyen 
mx6c 2012 la: Dangl4f, cap phep khai thac, sir dung tai nguyen mxot. 

3. Doi 	thdo trinh sera Lunt Tai nguyen nu* 

- Th;mg nhat thong tin thOi gian thgc hien Luat Tai nguyen mrac 2012 phi.' 
hop vai cac van ban du thao khac. 

- Tai muc,2/III: Do trong Luat Tai nguyen,mr6c 2012 khong c6 dieu khoan 
quy dinh cu the ye dOi Wong dp dung, vi vay can neu ro doi tucmg ap dung dm 
Luat tai nguyen nu& sira doi la gi. 

Ngoai ra, tai cac dir thao con kha nhieu loi chinh to va 16i danh may, de 
nghi Ban soon thao ra soot va chinh sira. 

So Tai nguyen va Moi trtrOng Hai Phan kinh giri B6 Tai nguyen va Med 
trtrOng tham khao, tong 	1- 

Noi 
- Nhu.  Veil; 
- UBND TP (c16 b/cao); 
- GD, PGD C.Th.L; 
- Phong TNN; 
- Lim VT. 
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UY BAN NHAN DAN 	ONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIET NAM 
THANH PHO HO CHI MINH 	 DO lap - Ttr do -11#nh pink 

Sti TAT NGUYEN VA MOT TRUIOING 

stS: 6 2 3 /STI•TMT-TNNKS 

Ve v* gop 3",  Du thao Ho sa de nghi xay 
dung LuatTai nguyen ntrac (siradoi)  

Thanh phj Ha Chi Minh, n a 3(than nam 2021 

Cl)C QUAN LY TAI NGUYEN NA 

CONG N DEN 
se'.  +14-1- 

Ngayti....thdhfo  ndma-",4 

Kinh 	Cic Quanitai nguyen nu& 

 

 

 

Thvc hien chi dao cua Uy ban nhan dan Thanh pha Ho Chi Minh tai 
Phieu chuyen so 58276/PC-DT ngay 17 thang 9 nam 2021 ve viec giao So Tai 
nguyen va Moi trueng chu tri, ph& h9p vai cac 	nganh c6 lien quan nghien 
cdu gop y Dv thao H6 sa de nghi xay dung Luat Tai nguyen nu& (sirs dOi) theo 
ding van s6 5566/BINA/IT-INN ngay 13 thang 9 nam 2021 dm BO Tai nguyen 
va Moi trueng, qua nghien cdu Dv thao He) so., SO.  Tai nguyen va Moi truo.ng co 
)`T kien gop nhu sau: 

1. DOi voi n(ii dung Dtr thao 	trinh Chinh phu ye de nghi xay dirng 
Dtr an Luat Tai nguyen nitro.c (sfra d&) 

Dv thao 	trinh da lam rO &roc sir can thiet phai sira doi Luat TA: 
nguyen nu6c nam 2012 trong do c6 neu ra nhimg vuong mac trong qua trinh thi, 
hanh Lust; cap nhat cu the hoa quan diem, chi' twang, chinh sach mai cUa Dang 
va Nha nuoc ve bao ve va quan 1$7 tai nguyen nuac; Dv thao ding da de xudt bo 
sung 05 nh6m chinh sach trong do bO sung 01 Chuang ve bao dam an ninh tai 
nguyen nuac quo'c gia phu h9p vai Nghi quyet so 06/NQ-CP ngay 21 thang 01 
nam 2021 dm Chinh phu va phu hop vai dieu kien thvc to hien nay. Ben canh 
dO, Dv thao,cting da b6 sung quy dinh ve viec 1)6 cap dm nuov clued dat nham 
bao cac tang chda nuac; b6 sung cac quy dinh lien quan den bao ve long, be, 
bai song; b".O sung cac giai phap quan 15/ nuorc mua, phOng chong ngap hit do thi; 
bO sung nhOm chinh sach ve xa hoi h6a nganh nuoc va tai chinh ve tai nguyen 
rank; lugc bo cac quy dinh lien quan den cap Gidy phep xa nuac thai vao ngu6n 
nuOc nham phu h9p vai LuSt  Bao ve moi truang nam 2020 la rat can thiet va 
phu h9p vai thvc 

- G6p y vai not dung pham vi dieu chinh dugc trinh bay tai trang 07, nhan 
thdy khOng c6 thay d6i so vai pham vi dieu chinh cna Luat Tai nguyen nuo.c 
2012, dOng thOi not dung nay ding khac vai not dung trong Dv thao de cuang 
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chi tiet cua Luat Tai nguyen nuerc sira dai, de nghi ra so 
nhat. 

- Gop y d6i 	not dung chinh sach 02 ve bao ve tai 

+ Trong nhom chinh sach nay, Du thao du kien có 
ba sung nhan tao cho mak durji dart va quan if; cac hoot 
dugc xcic chinh la vicng han the khai thac nwac &col cleit, 
mat va viing b a cap cho ntrac &cal deli"; viec 1)6 sung the 
nhan tao va 1)6 cap nu& duoi dat tai cac khu vgc la mien 
dat nham bao ve cac tang china nuac la vo cang can thiet. 
moi o nu& ta, c16' thuc hien dugc quy dinh nay, can CO qu 
d\mg cac 116 chira nuoc hoac tan dung nu& mua de ba cap 
hoac tan dung toi da dien tich dat mat, dien tich cong 
trong chua sir dung de tham thau nuot mua,... Trong kh 
thanh ph6 to n nhu HA N6i, Thanh ph6 HO Chi Minh da 
trung tarn, khu vgc do thi hinh thanh va phat trien lau 
rat han che, qua trinh do thi h6a (cac cong trinh dan du 
theo do la nhua boa, be tong hoa cac tuyen cluerng, tuyen c 
ba cap, tham thau nueic duoi dat; vi vay kien nghi B45 'raj 
có quy dinh cu the de cac khu do t14 tai cite tinh, thanh 
dugc not dung nay sau khi Luat sira dai dugc thong qua. 
nay cling can gan 	cac giai phap ve nang cao hieu q 
dugc de xuat 1)6 sung trong nhorn chinh sach 03 ve "Ph 
nu'ac gay ra". 

+ Cung trong nh6m chinh sach nay, Du thao du ki 
quy chinh lien quan den bao ve long, b.er, NE song". Viec 
lien quan den bao ve long, ba bai song, dac biet la bo sung 
bao ve va Luat boa cac quy dinh ve hanh lang, quy dinh 
long song va bao ve long, be., bai song o cac van ban duo.  
Vali (lac thu tai Thanh ph6 HO Chi Minh có mang luoi so 
chang chit, viec cac 116 dan sinh sang, Ian chiem d9c theo 
rach con nhieu. De co the thiet lap dugc hank lang an 
nguOn nuo.c can thiet phai ket hgp nhieu giai phap cong t 
giai t6a, di deri ngtroi dan sinh sang d9c tuyen song, kenh 
cong thoat nuo.c... Nhu vay de thgc hien not dung nay c 
vay kien nghi BO Tai nguyen va Moi truang xem xet gan  

n "thacoi, ba sung 
6 sung cac quy dinh 
quy dinh ve pham vi 
ve khai thac cat, soi 
Luat la rat can thiet. 
g ngOi va kenh rach 
anh lang song, kenh 

oan, bao ye an ninh 
nh, bao gam ca viec 
ach, xay dung be ke, 

kinh phi rat lon, vi 
6i dung nay yen not 
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dung b8 sung nhom chinh sach 04 v.8 "xa h9i h6a nganh nuac" nham giam dp 
lvc chi ngan sach nha nu6c. 

- Gop y nhom chinh sach 03 "14 phong thong tac hgi do woe gay ra": 
Kien nghi B9 Tai nguyen va Moi truang khi bo sung nhom chinh sach lien quan 
den quan ly nu6c mua can gan v6i cac giai phap ve b8 sung nhan tao va b8 cap 
nuac duoi ddt dt tan dung thi da ngu6n nuac mua. 

- GOp y nhOm chinh sach 05 v'e "tai chinh tai nguyen nwoc". Mvc tieu cua 
chinh sach nay la tinh dung, tinh du gia tri cua nu6c nham sir dung 'mac tit 

hieu qua, giam that thodt, lang phi nu6c va tranh that thu ngan sach nha 
nuac. Thvc to hien nay, tong chi phi cho viec khai that 01m3  nuac duOi dat va 
01m3  nu6c cap to mang luoi cap nuoc chenh lech v6i nhau rat 16n, dreu nay vira 
that thu ngan sach nha nuac, vira khong khuye'n khich cac don vi sir dung tit 
kiem tai nguy8n nuac, vira lcho khan trong cong tac han ch6 khai thic nuac duoi 
dat. Vi vay kin nghi B9 Tai nguyen va Moi tnrang xay dung cac quy dinh phu 
h9p de vira tao dreu kien thu4n loci cho to chirc, ca nhan sir dung tai nguyen 
nu6c, vira tinh dung va tinh du gia tri cua ngutm tai nguyen nuac. 

2. Doi voi not dung Dv than Bao cao tong ket thi hanh Lu4t Tai 
nguyen lurk dam 2012 

Du thao Bao cao tong ke't thi hanh Luat Tai nguyen nu& da danh gia day 
chi ti& bao gom nharig mat tich cvc va nhang not dung con ton tai sau gAn 

10 nam thi hanh Luat Tai nguyen nu& nam 2012, to dO de xuat cac not dung 
can sira doi, b8 sung trong giai down tiep theo. M9t s8 gop y yeti not dung D 
thao Bao cao nhu sau: 

- D8i v6i not dung phan thir hai cua Dv thao ve 6 xuat sira d8i, b8 sun 
Lust Tai nguyen nuac, kin nghi BO Tai nguyen va M8i truang b8 sung ca9,y 
kin g6p y cua cac nhOm chinh sach s8 02, so 03, so 04 va so 05 da duck go 

not dung Dv thao Ter trinh u phan tren vao trong phan thir hai cua Dv thao ao 
cao. 

- DeSi vai not dung xay dung van ban quy pham phap luat huang dan thi 
hanh Luat cap trung trang, Dv thao thong ke chi tit cac Nghi dinh (10 ND) va 
Quyet dinh (16 QD) da ban hanh nhung chua dieing ke chi tit cac Thong tu da" 
ban hanh (35 Thong tu), du thao chi liet ke 08 Thong tu (trang 03) lien quan dn 
nhOm giai phap xay dung dinh mitt kink to ky thu4t, tuy nhien Dv thao chua 
th8ng ke cac Thong tu lien quan den cac nhom giai phap khac. De nghi cap nhat 
bO sung them not dung nay vao Du thao Bao cao. 
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- D6i vai not dung gicim sat khai thcic szi• dung tai nguyen nuac, xa nuac 
thai vao nguan nuac, de nghi chinh sira not dung ve d6i Wong ve giam sat trvc 
tuyen online (trang 12), cu the nhu sau: "Ben canh do giarn sat xa nuac thai vao 
nguan nuac cling del hinh thanh dai vai tat ca ,cac ca so' xa nuac thai vao nguan 
nuac, quan trac gicim sat trvc tuyn online doi vai quy mo to 1000m3/ngay dem 
tra len va quy mo dual 1000m3/ngay dem theo quy dinh tai Nghi dinh s a 
40/2019/ND-CP".  

- Lien quan den not dung khoanh dinh, phe duyet, ding b6 Danh nugic va 
Ban d6 phan vtimg hp the khai thac nuac duai dAt ten d: a ban tinh, thanh ph6 
theo Nghi dinh s6 167/2018/ND-CP; s6 lieu cac tinh, than..\1 ph6 da thvc hien c6 
sv 'thong th6ng nhAt t4i trang 14 (08/63 tinh) va trang 17 (10/63 tinh), de nghi ra 
soat va cap nh4t theo s6 lieu mai nhAt. 

3. DOi voi ntii dung Dy thio De cirang chi tiet Lu4t Tii nguyen 

Th6ng nhAt vai Du thao De cucmg chi tiet LuAt Tai nguyen nuac sira d6i 
gam 10 Chuang va 95 Dieu, ben canh d6 kien nghi BO Tai nguyen va Moi 
tnremg xem xet cu the boa cac y kien g6p y ciaa cac nhorr chinh sach s6 02, s6 
03, so 04 va so 05 da dugc g6p y a not dung Dv thao Toy trinh a phAn tren vao 
cac Dieu, Mix, Chuang cu the dm Dv thao De cuang chi t: 

4. DOi 	n(ii dung Dv thio Bio cio tic dOng chinh sach Lu4t Tii 
nguyen ntrov (sira 

Sa Tai nguyen va Moi twang th6ng nhAt vai Du thao Bao cao tic dOng 
chinh sach Lu4t Tai nguyen nuac (sira d6i) cua Bo Tai nguyen va Moi truong. 

Tren day lay kien gap y cua Se( Tai nguyen va Mai trtrong d6i vai Dv 
thao H6 sa de nghi xay dung Lu4t Tai nguyen nuac (sera 	kin.h chuyen Cue 
Quin ly tai nguyen nuac tong hop./. ,4 

Noi niOn: 
- Nhtr tren; 
- BQ TNMT; 
- UBND Thanh phO; 
DT: VO (04). 

Cif 

  

Nguyen Toan Thing 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  9935   /UBND-TN 

V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng 

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) 

Thừa Thiên Huế, ngày  21  tháng  10  năm 2021 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Công văn số 

5566/BTNMT-TNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). 

Sau khi nghiên cứu, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất với 

nội dung dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để 

tổng hợp./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CVP và các PCVP; 

- Sở TNMT; 

- Lưu: VT, TN.                  
 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Quý Phương 

 

 
 

 

Ký bởi: Bộ Tài nguyên và
Môi trường
Email:
btnmt@monre.gov.vn
Cơ quan: Bộ Tài nguyên và
Môi trường
Ngày ký: 22.10.2021
08:47:11 +07:00



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TCBHĐVN-CSPC Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2021
V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)  

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Phúc đáp Công văn số 2281/TNN-CSPC ngày 13/9/2021 của quý Đơn vị
về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi),
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Về Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012

Đề nghị xem xét, đảm bảo “Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và yêu cầu xây
dựng” tại Mục II Phần thứ hai phải có những định hướng khắc phục được những
tồn tại, thách thức được nêu tại Mục II.2.2 Phần thứ nhất.

2. Về Tờ trình đề nghị xây dựng Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa
đổi)

- Đề nghị xem xét, đảm bảo sự thống nhất phạm vi điều chỉnh được nêu 

tại Tờ trình và dự thảo Dự kiến đề cương chi tiết.

- Về đối tượng áp dụng: Tờ trình cho rằng “Đối tượng áp dụng của Luật
này không thay đổi so với Luật Tài nguyên nước năm 2012”, tuy nhiên Luật Tài
nguyên nước năm 2012 lại không có quy định cụ thể về đối tượng điều chỉnh.

3. Về Dự kiến đề cương chi tiết

- Đề nghị xem xét, bổ sung cụm từ “Dự kiến” vào cụm “Đề cương chi
tiết” thành cụm từ “Dự kiến đề cương chi tiết”.

- Đề nghị xem xét, cân nhắc việc bổ sung “các vật thể chứa nước” vào
phạm vi điều chỉnh (Điều 1), đảm bảo không phát sinh những quy định chồng
chéo với các luật khác.

Đối với quy định loại trừ tại khoản 2 Điều 1, khi đối chiếu với khoản 1
Điều 1 thì có thể thấy phạm vi điều chỉnh bao gồm nước mưa và vật thể chứa
nước thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (nhưng 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 không thuộc

0 0
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phạm vi điều chỉnh); vật thể chứa nước khoáng, nước nóng thiên nhiên (nhưng
nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh) là không 

hợp lý.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trân trọng gửi quý Đơn vị nghiên 

cứu, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Tạ Đình Thi (để b/c);
- Lưu: VT, CSPC, T.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 
 
 
 

Vũ Trường Sơn 

S
1 09 0 1
1 1 0
0 00



 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1040 /HTQT Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021 
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây 
dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Phúc đáp Công văn số 2281/TNN-CSPC ngày 13 tháng 9 năm 2021 của
quý Cục về việc lấy ý kiến về Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên
nước (sửa đổi), Vụ Hợp tác quốc tế đã rà soát các nội dung liên quan trong dự
thảo Đề án và có ý kiến như sau:

- Nhất trí với nội dung cơ bản của Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật
Tài nguyên nước (sửa đổi).

- Đề nghị đơn vị soạn thảo bổ sung thêm vào Dự thảo nội dung nghiên
cứu đánh giá toàn diện việc Việt Nam tham gia làm thành viên Công ước về bảo
vệ và sử dụng nguồn nước xuyên biên giới và các hồ quốc tế.

Trân trọng gửi quý Cục để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Công Thành (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: HTQT, ĐXH.

KT. VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

 
 
 

Ngô Tuấn Dũng

 

 

 



Kính gửi Cục Quản lý Tài nguyên nước

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam nhận được Công văn số
2281/TNN-CSPC ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Cục quản lý Tài nguyên nước
về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). 
Qua nghiên cứu Dự thảo Hồ sơ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt
Nam cơ bản thống nhất nội dung dự thảo nêu trên và không có ý kiến khác.

Trên đây là ý kiến của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
góp ý đối với Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
để Cục Quản lý tài nguyên nước tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CSQL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Dương Văn Hải

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ

VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /ĐĐBĐVN-CSQL

V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Hà Nội, ngày tháng  năm 2021



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 
TỔNG CỤCĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /ĐCKS-CSPC Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2021

V/v góp ý đối với dự thảo Hồ sơ đề nghị xây 
dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã nhận được Công văn số
2281/TNN-CSPC ngày 13/9/2021 của Quý Cục và các tài liệu kèm theo về việc
đề nghị Tổng cục nghiên cứu, cho ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật
Tài nguyên nước (sửa đổi). Sau khi nghiên cứu, Tổng cục Địa chất và Khoáng
sản Việt Nam cơ bản thống nhất với bố cục và nội dung của các dự thảo: (1) Tờ
trình Chính phủ về đề nghị xây dựng Dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi); (2)
Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước; (3) Đề cương Luật Tài 
nguyên nước; (4) Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Tài nguyên
nước (sửa đổi) trong Hồ sơ đề nghị nêu trên. Tuy nhiên để hoàn thiện hơn trước
khi báo cáo Bộ trình Chính phủ xem xét, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, 
chỉnh lý một số nội dung soạn thảo trong các Dự thảo. Cụ thể: đề nghị thống
nhất về cách trình “ngày..tháng..năm...” ban hành các văn bản trong các Dự
thảo. Ví dụ như tại dự thảo Tờ trình Chính phủ chỗ trình bày là “Nghị quyết số
39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị” chỗ lại trình bày là
“Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ”. Tại Mục I của dự
thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị chỉnh lý cụm từ “Hiến pháp 2014” thành “Hiến
pháp năm 2013” cho đúng với năm Hiến pháp được Quốc hội thông qua. Đối
với dự thảo Đề cương Luật Tài nguyên nước, đề nghị cơ quan soạn thảo
nghiên cứu, bổ sung thêm nội dung quy định về “đối tượng áp dụng”.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam kính gửi Quý Cục để tổng 
hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CSPC, TB.03.

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lại Hồng Thanh
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BỘTÀINGUYÊNVÀMÔITRƯỜNG
VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Số: 717 /KHTC-KHTH

V/v g p D th o H sơ đ ngh xây
d ng Lu t t i nguyên nư c (s a đ i).

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Kính g i: C c Qu n l t i nguyên nư c.

Ph c đ p Công văn số 2281/TNN-CSPC ngày 13 tháng 9 năm 2021 của
C c Qu n l tài nguyên nư c v việc g p D th o H sơ đ ngh xây d ng
Lu t t i nguyên nư c (s a đ i), V K ho ch t i chính c ki n như sau:

1. Nhất trí v i s cần thi t, quan điểm, m c tiêu xây d ng văn b n đã nêu
t i D th o Tờ trình.

2. Đối v i nội dung 5 nh m chính s ch được đ xuất đưa v o Lu t T i
nguyên nư c (s a đ i):

- Đối v i nội dung chính s ch v th c đẩy xã hội h a trong lĩnh v c t i
nguyên nư c, cần d ki n quy mô đầu tư, thẩm quy n quy t đ nh chủ trương
đầu tư, Cơ quan c thẩm quy n quy t đ nh v k k t hợp đ ng đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư (PPP)… d a trên c c quy đ nh hiện h nh để l m cơ
sở đ nh gi tính kh thi của chính s ch.

- Đối v i nội dung chính s ch v b sung quy đ nh liên quan đ n cơ ch
tài chính nhằm l m rõ gi tr kinh t , gi tr h ng h a v nâng cao gi tr đ ng
g p của t i nguyên nư c trong ph t triển kinh t - xã hội. Chính s ch n y sẽ tác 
động đ n doanh nghiệp, người dân, c thể l t c động đ n gi điện, gi nư c
sinh ho t, nư c cho s n xuất. Do đ , cần c nghiên cứu kinh nghiệm quốc t đối
v i chính s ch n y, v cần so s nh gi của quốc t so v i Việt Nam hiện t i.
Đ ng thời c c đ nh gi riêng v kh năng chi tr của vùng đang hưởng c c
chính s ch hỗ trợ của nh nư c để c biện ph p riêng đối v i c c khu v c, vùng
này.

C c nội dung chính s ch nêu trên l phù hợp nhằm gi m chi ngân s ch
nh nư c v tăng ngu n thu ngân s ch từ t i nguyên đặc biệt quan trọng này 
theo quy đ nh của Lu t qu n l t i s n công, v c c quy đ nh của Lu t gi , m
vẫn đ m b o được công t c b o vệ t i nguyên nư c. Vì v y đ ngh cơ quan chủ
trì cần c c c nghiên cứu khoa học, đ nh gi th c tiễn để l m cơ sở gi i trình v i
c c cơ quan c thẩm quy n trư c khi d th o, thông qua Lu t Tài nguyên nư c
(s a đ i).



Trên đây l ki n của V K ho ch – T i chính, kính g i Qu C c để
t ng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo);
- Lưu VT, V KHTC. BN.

KT. VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Văn Hữu



BỘ TÀI NGUYÊNVÀMÔI TRƯỜNG
TỔNGCỤCQUẢN LÝĐẤTĐAI

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TCQLĐĐ-CSPC
V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng 

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Phúc đáp Công văn số 2281/TNN-CSPC ngày 13 tháng 9 năm 2021 của
Cục Quản lý tài nguyên nước về việc góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật 
Tài nguyên nước (sửa đổi), Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

1. Cơ bản nhất trí xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) để thể
chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về quản 
lý, bảo vệ tài nguyên nước; khắc phục những vướng mắc của Luật Tài nguyên 
nước hiện hành, hoàn thiện các quy định pháp luật về tài nguyên nước. Hồ sơ đề
nghị xây dựng Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) cơ bản đầy đủ theo quy 
định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Đối với giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa 
chọn của nhóm chính sách 2 (về bảo vệ tài nguyên nước) tại dự thảo Tờ trình, đề
nghị làm rõ việc “cần thiết phải bổ sung quy định đối với quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất,… 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”, vì hiện 
nay, Luật Đất đai đang được sửa đổi trong đó có các quy định về quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất.

3. Nội dung dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đề nghị bổ sung nội 
dung quy định về quản lý tài nguyên nước quốc gia trên nền tảng công nghệ số
nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước.

Tổng cục Quản lý đất đai gửi Cục Quản lý tài nguyên nước để tổng hợp, báo
cáo Lãnh đạo Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Lê Thanh Khuyến (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP(TH), CSPC(O3).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đoàn Thị Thanh Mỹ
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Số: /BĐKH-VP

V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  tháng  9 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Phúc đáp Công văn số 2281/TNN-CSPC ngày 13 tháng 9 năm 2021 của

Cục Quản lý tài nguyên nước về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Cục Biến đổi khí hậu đã nghiên cứu và nhất trí

với nội dung dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật nêu trên.

Trân trọng kính gửi Quý đơn vị tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, VP, Ng.

CỤC TRƯỞNG

Tăng Thế Cường
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

UỶ BAN SÔNGMÊ CÔNG VIỆTNAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VPUBSMC
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị

xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Phúc đáp công văn số 2281/TNN-CSPC ngày 13 tháng 9 năm 2021 của
Quý Cục về góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa
đổi), Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam về cơ bản nhất trí 
với dự thảo Tờ trình Chính phủ; Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước
năm 2012; Báo cáo đánh giá tác động chính sách; và Đề cương Luật Tài nguyên
nước (sửa đổi). Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn thiện các văn bản nêu trên, Văn phòng 
Thường trực xin có một số ý kiến nhận xét như sau:

1. Tờ trình Chính phủ
Phần 6. Bổ sung, sửa đổi một số quy định khác, dự thảo Tờ trình đã nêu các 

nội dung bất cập, thiếu tính khả thi, chưa phù hợp với thực tiễn ngoài 5 nhóm
chính sách chính. Tuy nhiên, để tăng tính thuyết phục cần xem xét đưa ra các dẫn
chứng để biện minh cho các quy định cần phải sửa đổi.

2. Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012

- Phần 1.5. Kết quả đạt được: Đề nghị xem xét bổ sung thêm thông tin về
thành lập và vận hành tổ chức lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Sê San –
Srêpốk trên cơ sở kiện toàn Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (Quyết định số
619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam). Đây là
tổ chức lưu vực sông đầu tiên của Việt Nam thực hiện theo Luật Tài nguyên nước
năm 2012 và hiện đã có văn bản góp ý cho “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê 
San đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Quy hoạch tổng hợp lưu vực
sông Srêpốk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

- Phần 1.5.7. Quan hệ quốc tế: Xem xét chia nội dung của phần này thành
các mục: Hợp tác đa phương (MRC, MLC, ACMECS, MUSP…) và hợp tác song 
phương (với Trung Quốc, Lào, Campuchia…), sau đó trong mỗi phần sẽ nêu các
kết quả cụ thể đã đạt được.

- Về “Hiệp định về Quy chế sử dụng nước dọc biên giới giữa Chính phủ
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc
Campuchia, đề nghị xem xét bổ sung vào đoạn cuối của phần 1.5.7, như sau: “Nội
dung của Dự thảo Hiệp định về cơ bản đã được hai Bên thống nhất, chỉ còn một
số một số nội dung mới về câu chữ và quy định của điều ước quốc tế cần phải
được làm rõ và thống nhất trước khi hai bên có thể tiến hành ký kết. Tuy nhiên,
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từ năm 2020 đến nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở cả Campuchia 
vàViệt Nam nên việc tổ chức lại đàm phán giữa hai bên chưa thể thực hiện được”.

- Phần II.2.2.2.e Trích dẫn về đánh giá hoạt động của tổ chức lưu vực sông 
cần nêu nguồn tham khảo của tài liệu để tăng tính thuyết phục (trang 31).

- Ngoài ra, đề nghị cần rà soát lại các lỗi chính tả trong các báo cáo.

Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam xin ý kiến nêu
trên để Quý Cục tổng hợp báo cáo Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Lưu: VT, CV.LTH.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Hồng Tiến



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ 

DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Số:           /CNTT-PCQLCNTT

V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng 
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Phúc đáp Công văn số 2281/TNN-CSPC ngày 13 tháng 9 năm 2021 c a Cục 
Quản lý tài nguyên nước về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài 
nguyên nước (sửa đổi), sau khi nghiên cứu nội dung Dự thảo Hồ sơ, Cục Công 
nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường nhất trí với đề nghị xây dựng Luật 
Tài nguyên nước (sửa đổi) và nội dung Dự thảo Hồ sơ.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường kính gửi 
Quý Cục tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCQLCNTT.

CỤC TRƯỞNG

Lê Phú Hà
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤCMÔI TRƯỜNG

Số: /TCMT-QLCL

V/v góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Phúc đáp Công văn số 2281/TNN-CSPC ngày 13 tháng 9 năm 2021 của
quý Cục về việc góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước
(sửa đổi), Tổng cục Môi trường đã nghiên cứu các tài liệu kèm theo và cơ bản
nhất trí với các nội dung mà quý Cục đã chuẩn bị, đồng thời có một số góp ý 
như sau:

1. Đề nghị bổ sung (trong tờ trình và báo cáo tổng kết) các thông tin cụ
thể hơn về vấn đề thiếu nước, chất lượng nước chưa đảm bảo cho nhiều lĩnh vực
sử dụng nước (nông nghiệp, sinh hoạt) để dẫn chứng cho sự cần thiết phải xây 
dựng quy định về đảm bảo an ninh tài nguyên nước.

2. Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, quý Cục cần xem xét, đảm bảo
xây dựng các nội dung quy định hài hòa, không chồng chéo với Luật Bảo vệ môi 
trường số 72/2020/QH14, đặc biệt là về vấn đề bảo vệ môi trường nước, quản lý 
chất lượng nước.

3. Theo quy định tại Điều 6 Văn bản hợp nhất Nghị định số 200/VBHN-
BTP ngày 22 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị xem xét, bổ sung đánh
giá tác động của thủ tục hành chính (nếu có) tại Báo cáo Đánh giá tác động
chính sách Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Kính gửi quý Cục tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn Tài (để b/c);
- Lưu: VT, QLCL, H(6).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Văn Thức
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN KHOA HỌC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Số: /VTNN-KHCN
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật

tài nguyên nước (sửa đổi).
.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  tháng năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Phúc đáp công văn số 2281/TNN-CSPC ngày 13 tháng 9 năm 2021 của
Cục Quản lý tài nguyên nước về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật tài nguyên nước (sửa đổi), Viện Khoa học tài nguyên nước đã tiến hành
nghiên cứu, rà soát và có một số ý kiến như sau:

1. Viện Khoa học tài nguyên nước thống nhất với Dự thảo Hồ sơ đề nghị
xây dựng Luật tài nguyên nước (sửa đổi). Các văn bản và các nội dung đi kèm
được đưa ra khá đầy đủ, phù hợp và đã nêu lên được sự cần thiết trong tiến hành
sửa đổi Luật tài nguyên nước 2012. Các thành tựu và hạn chế trong quá trình
thực hiện Luật tài nguyên nước (Luật TNN) 2012 đã được chỉ rõ. Bên cạnh đó,
sự chồng chéo giữa các quy định trong Luật với các văn bản liên quan đến tài
nguyên nước hiện hành và giữa các văn bản liên quan đến tài nguyên nước với
nhau cũng đã được so sánh và phân tích. Theo đó, dự thảo khung sửa đổi Luật
tài nguyên nước thể hiện tính đáng tin cậy cao.

2. Để tham gia xây dựng góp ý giúp Dự thảo được hoàn thiện hơn, Viện
Khoa học tài nguyên nước xin có một số góp ý chi tiết như sau:

- Nên cân nhắc lại cách phân nhóm các chính sách thành 05 nhóm như
hiện nay. Các quy định chỉnh sửa, bổ sung được chia thành các nhóm như vậy
không hoàn toàn tương ứng với các Chương/Phần cần sửa đổi bổ sung trong
Luật TNN sửa đổi. Trong khi đó, nội dung của mỗi Chương lại liên quan đến
một vấn đề nhất định trong quản lý và sử dụng tài nguyên nước. Việc chia các
quy định sửa đổi bổ sung theo 05 nhóm như vậy sẽ gây khó khăn cho quá trình
sửa đổi và đánh giá tính phù hợp cũng như xây dụng tiêu chí đánh giá sau này.
Các quy định sửa đổi, bổ sung cần được xây dựng dựa trên định hướng tổng thể
theo từng vấn đề cụ thể (Chương/phần). Theo đó, các định hướng và mục tiêu cụ
thể này sẽ được sử dụng làm cơ sở để xác định các tiêu chí đánh giá thực hiện
Luật TNN mới;
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- 05 nhóm chính sách hiện nay có thể điều chỉnh lại đưa một phần nội
dung thành nội dung phân tích và xác định quan điểm (có thể giữ lại nhóm về an
ninh nguồn nước) về xây dựng và sửa đổi Luật TNN, và một phần nội dung sử
dụng trong xác định định hướng xây dựng, sửa đổi cụ thể cho từng
Chương/mục;

- Các quan điểm khi được đưa ra cần được giải thích rõ và thể hiện trong
Luật TNN sửa đổi, ví dụ như quan điểm “Hướng tới quản trị tài nguyên nước
quốc gia trên nền tàng công nghệ số …”;

- Đối với Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật tài nguyên 
nước:

+ Nên xác định các tiêu chí trước khi đánh giá;
+ Bối cảnh xây dựng chính sách nên tập trung vào việc tại sao cần xây

dựng Luật tài nguyên nước sửa đổi ví dụ như do các yêu cầu về ứng phó với
biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, các quy định của Luật tài nguyên nước
2012 chưa phù hợp … (có thể lấy nội dung của mục Bối cảnh trong phần II của
Báo cáo tổng kết);

+ Việc đánh giá tác động của các phương án là rất hữu ích tuy nhiên
không cần thiết đánh giá phương án giữ nguyên các điều luật mà chỉ cần tập
trung đánh giá nếu điều chỉnh thì sẽ tác động thế nào và điều chỉnh cụ thể những
gì vì như thế mới có thể có cơ sở xác định tiêu chí đánh giá;

+ Ngoài ra, cần xem lại các lỗi đánh máy, format và cách trình bày ở báo
cáo. Cần rà soát lại các lỗi đánh máy và thiếu từ trong Dự thảo đề cương chi tiết
của Luật tải nguyên nước. (Ví dụ: Điều 14. Quản lý hoạt động điều tra bản (bổ
sung)”; thống nhất tên “Luật tài nguyên nước” hay “Luật Tài nguyên nước”.

Viện Khoa học tài nguyên nước trân trọng gửi ý kiến đến quý Cục để tổng 
hợp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, KHHTQT, LTPT.03.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

Nguyễn Anh Đức



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THANH TRA

:         /TTr-P2
V/v góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài 

nguyên nước (sửa đổi) 

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021
 
 
 

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Phúc đáp Công văn s 2281/TNN-CSPC ngày 13 tháng 9 năm 2021 của 
Cục Quản lý tài nguyên nước về việc góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài 
nguyên nước (sửa đổi), Thanh tra Bộ có ý kiến như sau:

- Về thành phần Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước 
đã đảm bảo đúng quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật. 

- Về thể thức và kỹ thuật trình bày: các văn bản tại Hồ sơ đã đảm bảo 
đúng thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định về ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật.

- Về Tờ trình và dự thảo đề cương luật: đề nghị th ng nhất nội dung 
phạm vi điều chỉnh của dự thảo Tờ trình và đề cương dự thảo Luật.

Thanh tra Bộ gửi Cục Quản lý tài nguyên nước để nghiên cứu hoàn thiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TTr, P2. P(3)

CHÁNH THANH TRA

Lê Vũ Tuấn Anh

���



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

Số: /TCKTTV-QLDB

V/v góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng 
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Phúc đáp Công văn số 2281/TNN-CSPC ngày 13/9/2021 của Cục Quản lý 
tài nguyên nước về việc góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên 
nước (sửa đổi), sau khi nghiên cứu dự thảo, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cơ bản 
nhất trí với nội dung dự thảo hồ sơ, đồng thời có thêm một số ý kiến như sau:

1. Về Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012

- Tại mục 1.5, tiểu mục 1.5.1 có nêu các hoạt động khác chưa thực hiện 
như: kiểm kê tài nguyên nước, xây dựng báo cáo tài nguyên nước, xây dựng hệ
thống mạng giám sát tài nguyên nước,...đề nghị xem xét bổ sung các nguyên nhân 
chưa thực hiện các nội dung trên.

- Tại mục 1.5.5. Phòng chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, 
đề nghị xem xét bổ sung các kết quả đạt được và tồn tại đối với phòng, chống xâm 
nhập mặn; phòng, chống sụt, lún đất; phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông.

- Tại mục 2.2.1. Tồn tại bất cập của Luật Tài nguyên nước, đề nghị xem xét 
làm rõ các nội dung còn chồng chéo giữa Luật Tài nguyên nước với các luật khác

như: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thủy lợi, Luật Đê điều, Luật Thủy sản…

2. Về Đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

- Tại mục 2 Chương II Chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước, đề nghị xem 
xét bổ sung các quy định về quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.

- Tại Điều 74. An ninh nước trong trường hợp hạn hán, thiếu nước, đề nghị
xem xét sửa thành “An ninh nước trong trường hợp hạn hán, thiếu nước, ô nhiễm 
nguồn nước và xâm nhập mặn” cho phù hợp với mục tiêu của nhóm chính sách 
về bảo đảm an ninh tài nguyên nước đã nêu tại mục 1 Phần III của Báo cáo tổng 
kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012.
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Trên đây là ý kiến góp ý của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, trân trọng gửi 
Quý Cục để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLDB, Đ(05).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Đức Cường



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VỤ PHÁP CHẾ

Số: 717/PC-HC
V/v tham gia ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật

Tài nguyên nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Phúc đáp Công văn số 2284/TNN-CSPC ngày 13/9/2021 của quý Cục về
việc tham gia ý kiến Hồ sơ xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), sau khi
nghiên cứu hồ sơ, Vụ Pháp chế có một số ý kiến như sau:

1. Cơ bản nhất trí với Hồ sơ đề nghị xây dựng Tài nguyên nước (sửa đổi).

2. Đối với dự thảo Tờ trình:

- Đề nghị nghiên cứu, xem xét ngoài căn cứ xây dựng đề nghị Luật trên cơ sở
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, bổ sung thêm Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị
định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 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.

- Tại sự cần thiết ban hành văn bản có nêu: Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa
XIV thông qua Nghị quyết số 122/2020/QH14 nêu rõ: “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”, đề nghị chứng minh theo hướng có liên
quan đến Luật Tài nguyên nước và dự kiến được quy định cụ thể trong Luật.

- Tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 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 2021-2025, đề nghị nêu
rõ Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng Luật Tài nguyên
nước (sửa đổi) để nêu bật được căn cứ và sự cần thiết ban hành. 

2. Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết:

- Đề nghị rà soát lại toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban
hành cho đầy đủ, theo đó liệt kê chính xác các văn bản chính xác là văn bản quy
phạm pháp luật được ban hành theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2015 cũng như Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 theo
từng thời điểm, đặc biệt là các Quyết định của Thủ trướng Chính phủ.



- Về phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, cộng
đồng và người dân đối với chính sách pháp luật về tài nguyên nước, đề nghị nghiên
cứu, bổ sung ngoài việc đăng tải trên Trang Web của Cục Quản lý tài nguyên nước,
còn các Trang thông tin điện tử khác, đặc biệt là của Bộ Tài nguyên và Môi trường
và các hình thức phổ biến, tuyên truyền khác,…

3. Đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách:

- Đối với nhóm chính sách số 1 về an ninh nguồn nước, đề nghị nghiên cứu,
xem xét khẳng định phạm vi điều chỉnh và đối tượng của Luật Tài nguyên nước có
nhóm chính sách về an ninh nguồn nước, về bản chất đã được quy định trong Luật
Tài nguyên nước năm 2012 và thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên
và Môi trường trong việc quản lý, tham mưu ban hành chính sách. Theo đó, đưa ra
luận chứng rõ ràng nhằm minh bạch chức năng của Bộ, tránh việc quy định chồng
chéo giữa các Bộ và đưa ra tác động đến Bộ khác như thế nào để đưa ra phương án
xử lý.

- Đối với nhóm chính sách Bảo vệ tài nguyên nước, cụ thể là chính sách bổ
sung nhân tạo nước dưới đất đã được đưa ra tại Luật Tài nguyên nước 2012, tuy
nhiên đến nay vẫn chưa được quy định cụ thể tại các văn bản dưới Luật. Do đó, đề
nghị nghiên cứu, xem xét đưa ra lộ trình cụ thể nhằm đáp ứng được tính khả thi
của Luật theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2015.

- Đối với nhóm chính sách liên quan đến bảo vệ lòng, bờ bãi sông, nhóm
chính sách này đã đề cập đến vấn đề công tác lập và cắm mốc hành lang bảo vệ
nguồn nước, do đó, đề nghị nghiên cứu nhóm chính sách này theo hướng phân định
rõ trách nhiệm quản lý cụ thể của Bô Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, bổ sung tác động tiêu cực cho doanh nghiệp khi thực hiện
đồng thời việc cắm mốc theo hai hệ thống pháp luật khác nhau. Theo đó, đề nghị
cụ thể Luật hóa một số quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP quy định về lập,
quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước để đảm bảo chính sách đủ mạnh nhằm hạn
chế các quy định chồng chéo.

Trên đây là ý kiến của Vụ Pháp chế gửi quý Cục tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng Phan Tuấn Hùng (để báo cáo);
- Lưu: PC. 03.

KT. VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hùng
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Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Phúc đáp Công văn số 2281/TNN-CSPC ngày 13 tháng 9 năm 2021 của
Cục Quản lý tài nguyên nước về việc đề nghị góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây
dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và
môi trường có ý kiến như sau:

1. Về cơ bản, đồng ý với dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên
nước (sửa đổi). Hồ sơ đủ thành phần theo quy định.

2. Một số góp ý cụ thể:

(1) Đối với Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi):

- Phần I, mục 1 “quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước
về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước” (trang 2), đề nghị bổ sung Kết luận số 56-
KL/TW của Bộ Chính trị ngày 23 tháng 8 năm 2019 về tiếp tục thực hiện Nghị
quyết số 24-NQ/TW (sắp xếp và đưa lên trước Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 
21/01/2021 của Chính phủ);

- Phần II, mục 2 “Quan điểm xây dựng văn bản”, đề nghị xem xét, bổ sung
quan điểm xây dựng các quy định về quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước
và quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

- Phần IV, đề nghị xem xét bổ sung nhóm chính sách về khai thác, sử dụng
tài nguyên nước.

(2) Đối với Báo cáo tổng kết Luật Tài nguyên nước 2012:

- Mục 1.5.1 về điều tra cơ bản tài nguyên nước, đề nghị bổ sung đánh giá 
thực trạng nguồn nhân lực, mạng lưới, năng lực của cơ quan thực hiện nhiệm vụ
điều tra cơ bản tài nguyên nước; về đầu tư ngân sách nhà nước cho hoạt động điều
tra cơ bản tài nguyên nước.

- Mục 1.5.3 về bảo vệ tài nguyên nước:

Trang 13, mục “về bảo vệ chất lượng nước; phòng, chống ô nhiễm, suy
thoái, cạn kiệt; ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm và phục hồi nguồn nước bị ô

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: /VCLCS-KSTNN
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật
Tài nguyên nước (sửa đổi)

CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng     năm 2021���
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nhiễm”, đề nghị bổ sung nhóm giải pháp đã thực hiện như triển khai hiệu quả 03 
đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông (LVS) sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy,
hệ thống sông Đồng Nai; hệ thống quan trắc và phân tích môi trường nước LVS
Cầu được thiết lập từ Trung ương đến địa phương; Công tác điều tra, thống kê
nguồn thải trên các lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy, Đồng Nai đang được triển khai
trên hầu hết các tỉnh…

Trang 14, mục “về bảo vệ chất lượng nước; phòng, chống ô nhiễm, suy
thoái, cạn kiệt; ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm và phục hồi nguồn nước bị ô
nhiễm”, đề nghị cập nhật thông tin về nước thải công nghiệp do các khu công 
nghiệp KCN, CCN. Theo báo cáo số 83/BC-CP về công tác bảo vệ môi trường
năm 2020, tính đến tháng 3/2021, trên cả nước có 263/290 KCN đang hoạt động
có công trình xử lý nước thải tập trung đạt tỷ lệ 90,69%. Có 07/263 KCN (chiếm
tỷ lệ 2,5%) đang triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; 20/263
KCN chưa triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó có 07
KCN (chiếm tỷ lệ 2,5%) do đã thành lập lâu hoặc chuyển đổi từ mô hình CCN,
có tỷ lệ cho thuê đất cao từ 80% -100% nên việc xây dựng hệ thống xử lý nước
thải tập trung không hiệu quả, không thu hút được các nhà đầu tư. Có 239/263
KCN có hệ thống quan trắc nước thải tự động (chiếm tỷ lệ 90,9%); 234/263 KCN
đã được xác nhận hoàn thành hoặc đang vận hành thử nghiệm các công trình bảo
vệ môi trường (chiếm tỷ lệ 88,97%).

- Mục 1.5.4 về khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đề nghị bổ sung
đánh giá về chủ thể khai thác, sử dụng nước, đặc biệt là đánh giá về thực trạng
các tổ chức được cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

- Mục 2.2.1 về tồn tại, bất cập của Luật Tài nguyên nước 2012, đề nghị xem 
xét, bổ sung vấn đề ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới trong an ninh tài nguyên 
nước.

(3) Đối với dự thảo đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước: đề nghị sửa
tên “Dự thảo đề cương chi tiết Luật Tài nguyên nước” thành “Dự kiến đề cương
chi tiết Dự thảo Luật Tài nguyên nước” để phù hợp với quy định tại Điểm b Khoản
53 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020.

(4) Đối với báo cáo đánh giá tác động chính sách (RIA): báo cáo RIA có 
dung lượng 75 trang, xác định 05 nhóm chính sách và có chất lượng, đáp ứng yêu
cầu đối với giai đoạn xây lập hồ sơ đề nghị sửa Luật. Lưu ý khi xây dựng RIA
cho dự thảo Luật sau này, báo cáo RIA cần được hoàn thiện, đặc biệt là các tác
động đến kinh tế (cần lượng hóa tối đa), tác động đến doanh nghiệp, thủ tục hành
chính. 
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Trên đây là một số góp ý của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và
môi trường. Kính gửi Cục Quản lý tài nguyên nước để xem xét, tổng hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KSTNN (03).

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Mai Thế Toản



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN KHOA HỌC

KHÍ TƯỢNGTHUỶ VĂN VÀ BIẾNĐỔI KHÍ HẬU

Số: /VKTTVBĐKH-KH
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài

nguyên nước (sửa đổi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý Tài nguyên nước

Phúc đáp công văn số 2281/TNN-CSPC ngày 13 tháng 9 năm 2021 của
Cục Quản lý Tài nguyên nước về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến
đổi khí hậu hoàn toàn đồng ý với dự thảo nêu trên.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu kính gửi Quý 
Cục để tổng hợp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, B(1).

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Huỳnh Thị Lan Hương
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA

TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TNNQG-ĐT
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật

Tài nguyên nước (sửa đổi)

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước.

Phúc đáp Công văn số 2281/TNN-CSPC ngày 13 tháng 9 năm 2021 của
Cục Quản lý tài nguyên nước về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên 
nước quốc gia có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 2: Bổ sung khái niệm hoạt động bảo vệ tài nguyên nước dưới
đất, tài nguyên nước mặt. Thay thế cụm từ “vùng bổ cập nước dưới đất” bằng
cụm từ “hoạt động bổ cập nước dưới đất”. Bổ sung khái niệm kiểm kê tài
nguyên nước.

2. Tại Điều 6: Bổ sung chi tiết yêu cầu, nội dung, trình tự lấy ý kiến cộng 
đồng dân cư trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho phù hợp định hướng 
tách biệt các hoạt động khai thác và sử dụng trong Dự thảo Luật.

3. Tại Điều 13 và Điều 27: Đề nghị bổ sung vai trò của các tổ chức xã hội -
nghề nghiệp liên quan để đảm bảo huy động nguồn lực của xã hội.

4. Tại Điều 29: Đề nghị sửa cụm từ “rừng ngập mặn ven biển ” thành cụm
từ “các vùng đất ngập nước” để đảm bảo bao hàm hết các loại hình cần bảo vệ
và duy trì vai trò sinh thái của tài nguyên nước.

5. Tại Điều 37: Đề nghị làm rõ hoặc bổ sung quy định về bảo đảm an toàn 
nền đất, công trình trên mặt đất trong khai thác, sử dụng nước dưới đất.

6. Tại Điều 45: Đề nghị bổ sung nội dung đảm bảo đời sống, sinh kế và 
nghĩa vụ của các cộng đồng dân cư phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên trong 
các phương án khai thác, sử dụng nguồn nước.

7. Tại Điều 48: Đề nghị bổ sung vai trò của các tổ chức xã hội - nghề
nghiệp liên quan để đảm bảo huy động nguồn lực của xã hội. Đề nghị bổ sung 
làm rõ quy định cấp phép cho các hoạt động bơm hút nước với mục đích tháo 
khô, cải tạo đất.

8. Tại Điều 79: Đề nghị bổ sung quy định rõ các bên tham gia định giá tài 
nguyên nước; thẩm quyền, vai trò của Nhà nước.

9. Bổ sung mục kiểm kê tài nguyên nước và các điều quy định trách nhiệm
của Nhà nước trong kiểm kê tài nguyên nước, hoạt động kiểm kê tài nguyên 
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nước, tổ chức thực hiện kiểm kê tài nguyên nước.

Trên đây là một số ý kiến của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên 
nước quốc gia về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên 
nước (sửa đổi), kính gửi Cục Quản lý tài nguyên nước xem xét và tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT.Q.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tống Ngọc Thanh

 
 
 
 
 
  



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VTQG-QLHĐVT
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng 

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Phúc đáp Công văn số 2281/TNN-CSPC ngày 13 tháng 9 năm 2021 của 
Cục Quản lý tài nguyên nước về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng 
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Cục Viễn thám quốc gia đã nghiên cứu Dự thảo 
Hồ sơ và đồng ý với quan điểm cần thiết phải sớm được cập nhật, bổ sung, sửa 
đổi Luật tài nguyên nước cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và hoàn 
toàn nhất trí với các nội dung tại Dự thảo nêu trên.

Cục Viễn thám quốc gia gửi Cục Quản lý tài nguyên nước để tổng hợp, 
trình Lãnh đạo Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLHĐVT.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Khánh

���



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KHCN
V/v góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Phúc đáp Công văn số 2281/TNN-CSPC ngày 13/9/2021 của Cục Quản lý tài
nguyên nước về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước
(sửa đổi). Sau khi nghiên cứu các hồ sơ kèm theo, Vụ Khoa học và Công nghệ có ý 

kiến góp ý như sau:

Cơ bản nhất trí với dự thảo Tờ trình Chính phủ; Báo cáo tổng kết thi hành Luật
Tài nguyên nước năm 2012; Báo cáo đánh giá tác động chính sách; và Đề cương Luật
Tài nguyên nước (sửa đổi). Tuy nhiên, đề nghị xem xét làm rõ một số điểm tại Báo cáo 

tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012:

- Đề nghị rà soát, liệt kê chính xác các văn bản quy phạm pháp luật được ban 

hành theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đặc biệt là các Quyết 

định của Thủ trướng Chính phủ;

- Đề nghị xem xét bổ sung phân tích, đánh giá các nguyên nhân chưa thực hiện 

các nội dung liên quan đến: kiểm kê tài nguyên nước, xây dựng báo cáo tài nguyên 

nước, xây dựng hệ thống mạng giám sát tài nguyên nước,…;

- Đề nghị xem xét bổ sung, phân tích làm rõ các nội dung còn chồng chéo giữa 

Luật Tài nguyên nước với các luật khác như: Luật Khí tượng Thủy văn, Luật Bảo vệ
môi trường, Luật Thủy lợi, Luật Đê điều, Luật Thủy sản …;

Đề nghị xem xét, rà soát, chỉnh sữa các lỗi biên tập, chính tả trong các báo cáo.

Vụ Khoa học và Công nghệ kính gửi Quý Đơn vị để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng Trần Bình Trọng (để báo cáo);
- Lưu KHCN. NVH.

KT. VỤTRƯỞNG
PHÓVỤTRƯỞNG

Nguyễn Thạc Cường
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