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định việc hạn chế khai thác nước dưới đất  
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Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi Văn 

bản số 374/BTNMT-TNN đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (sau đây gọi chung là UBND tỉnh) về việc triển khai thực hiện Nghị định 

số 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới 

đất (sau đây gọi chung là Nghị định), trong đó đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền phổ biến và tổ 

chức triển khai thực hiện Nghị định, đến nay đã có một số tỉnh ban hành Danh 

mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập Phương án tổ chức thực hiện 

việc hạn chế khai thác nước dưới đất để phê duyệt, triển khai thực hiện.  

Để bảo đảm hoàn thành việc phê duyệt, công bố vùng hạn chế khai thác 

nước dưới đất trước ngày 10/02/2022 (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chưa phê duyệt vùng hạn chế khai thác nước dưới đất) và hoàn 

thành việc rà soát điều chỉnh, bổ sung vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 

trước ngày 31/12/2020 (đối với các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã 

phê duyệt vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trước thời điểm Nghị định có 

hiệu lực thi hành) theo quy định của Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các nội dung như sau: 

1. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt 

vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trước thời điểm Nghị định có hiệu lực 

thi hành: Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc 

rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung vùng hạn chế khai 

thác nước dưới đất cho phù hợp với quy định của Nghị định. 

2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa phê duyệt 

vùng hạn chế khai thác nước dưới đất: Chỉ đạo bố trí kinh phí và chỉ đạo Sở 

Tài nguyên và Môi trường sớm tổ chức triển khai việc khoanh định, công bố 

vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh để bảo đảm tiến độ theo 

quy định của Nghị định. 

3. Trên cơ sở vùng hạn chế khai thác nước dưới đất sau khi được ban hành 

hoặc sau khi được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường tổ chức xây dựng phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai 

thác nước dưới đất, lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan, trình UBND tỉnh 

phê duyệt phương án để thực hiện theo quy định của Nghị định. 



Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định, nếu có khó khăn, vướng 

mắc đề nghị UBND tỉnh phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, 

hướng dẫn./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Sở TNMT các tỉnh/thành phố; 

- Lưu: VT, VP, TNN. 
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