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V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác 

quản lý tài nguyên nước năm 2019 

          
Khánh Hòa, ngày     tháng 11 năm 2019 

 
 

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước 
 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 71 Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 về 

trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước của UBND các cấp, trong đó quy định 

trách nhiệm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên 

nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống, khắc 

phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa báo cáo tình hình thực hiện công 

tác quản lý tài nguyên nước năm 2019 như sau: 

1. Kết quả ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên 

nước trên địa bàn: 

Năm 2019, UBND tỉnh Khánh Hòa không ban hành văn bản quy phạm pháp luật vê 

tải nguyên nước, chỉ tổ chức triển khai đã triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp 

luật về lĩnh vực tài nguyên nước đã được ban hành  

2. Kết quả thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước năm 2019: theo 

phụ lục 02. 

3. Tình hình thực hiện công tác quy hoạch tài nguyên nước; điều tra tài 

nguyên nước và các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý 

tài nguyên nước trên địa bàn: 

Nhiệm vụ: “Lập, công bố dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối nội tỉnh và 

các sông suối quy định tại điểm b, khoản 1, điều 5 của Thông tư số 64”: hiện đang 

triển khai thực hiện, theo kế hoạch tổ chức nghiệm thu trong tháng 12/2019 

4. Công tác tuyên truyền phố biến pháp luật: 

- Tổ chức kỷ niệm Ngày nước thế giới và Ngày Khí tượng 

thế giới: Tổ chức tuyên truyền về Ngày Nước thế giới năm 2019 trên Đài PTTH 



Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa. In, treo Poster tài liệu tuyên truyền ngày nước, ngày 

khí tượng thế giới  năm 2019. 

- Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang tổ chức 02 lớp tập huấn về tài 

nguyên nước cho khoảng 300 người là cán bộ thôn, tổ dân phố..... 

(Chi tiết tại Phụ lục 04) 

5. Nội dung công tác thực hiện thanh tra, kiểm tra: (Chi tiết tại Phụ lục số 05) 

6. Tổng hợp kết quả phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà: 

(Chi tiết tại Phụ lục 06) 

7. Tổng hợp kết quả phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang 

bảo vệ: 

Hiện nay, có thành phố Nha Trang đang triển khai thực hiện việc cắm mốc 

theo Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà 

đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2018.  

8. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong công tác quản lý tài nguyên 

nước ở Khánh Hòa và các nội dung khác: 

- Để nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước trên địa bàn các địa phương 

nói chung và tỉnh Khánh Hoà nói riêng, đề xuất phân cấp thẩm quyền cấp phép tài 

nguyên nước cho UBND cấp huyện, thị xã, thành phố đối với các trường hợp: Khai 

thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước biển; xả nước thải vào nguồn 

nước (phân cấp tuỳ theo lưu lượng khai thác, sử dụng).  

- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể việc triển khai thông tư số 

47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ TNMT quy định việc giám sát khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước để triển khai được đồng bộ. 

- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức 

họp với các địa phương để đánh giá, giải đáp một số vướng mắc trong việc triển 

khai Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ và đơn giá áp dụng, hệ số áp 

dụng, giải thích một số từ ngữ chuyên ngành như “Khai khoáng”, “nước thiên 

nhiên khai thác tinh lọc đóng chai, đóng hộp”; “nước thiên nhiên tinh lọc đóng 

chai, đóng hộp” .... trong việc tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 



Trên đây là báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên 

nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi 

Cục Quản lý tài nguyên nước tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trân trọng./. 

(Gửi kèm các phụ lục đính kèm) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); VBĐT 

- Lưu: VT, TNN, T.H (3). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 



PHỤ LỤC 02 

CÔNG TÁC CẤP PHÉP VỀ TÀI NGUYÊN NƢỚC NĂM 2019 

STT NỘI DUNG 

SỐ LƢỢNG 

GP CẤP 

MỚI 

SỐ LƢỢNG 

GIẤY PHÉP 

ĐIỀU 

CHỈNH, GIA 

HẠN 

SỐ LƢỢNG 

GIẤY PHÉP 

BỊ THU HỒI 

GHI CHÚ 

1 

Giấy phép xả 

nước thải vào 

nguồn nước 

21 1 0  

2 

Giấy phép 

khai thác, sử 

dụng nước 

mặt 

10 0 0  

3 

Giấy phép 

khai thác, sử 

dụng nước 

dưới đất 

4 0 0  

4 

Giấy phép 

thăm dò nước 

dưới đất 

01 0 0  

5 

Giấy phép 

hành nghề 

khoan nước 

dưới đất 

0 0 0  

Tổng số 26 1 0  



PHỤ LỤC 03 

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN NĂM 2019 

 

 

STT 
Tên chƣơng trình, dự 

án, đề án 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(VND đồng) 
Ghi chú 

1 

Lập, công bố dòng chảy 

tối thiểu trên các sông, 

suối nội tỉnh và các 

sông suối quy định tại 

điểm b, khoản 1, điều 5 

của Thông tư số 64 

Năm 2019 
492.895.000 

đồng  

 đang triển 

khai thực 

hiện, theo kế 

hoạch tổ chức 

nghiệm thu 

trong tháng 

12/2019 

 



PHỤ LỤC 4 

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

VỀ TÀI NGUYÊN NƢỚC NĂM 2019 
 

STT NỘI DUNG SỐ 

BUỔI 

SỐ LƢỢNG 

THAM GIA 

HÌNH 

THỨC 

TUYÊN 

TRUYỀN 

GHI CHÚ 

1 Phổ biến các văn bản 

quy phạm pháp luật về 

Tài nguyên nước  

02 300 Tổ chức Hội 

nghị 

Do UBND thành 

phố Nha Trang 

chủ trì tổ chức, 

Sở TN và MT 

phối hợp cử công 

chức tham gia 

phổ biến 

2 Tổ chức kỷ niệm 

Ngày nước thế giới và 

Ngày Khí tượng thế 

giới 

  Tổ chức 

tuyên truyền 

về Ngày 

Nước thế 

giới năm 

2019 trên 

Đài PTTH 

Khánh Hòa, 

Báo Khánh 

Hòa. In, treo 

Poster tài 

liệu tuyên 

truyền ngày 

nước, ngày 

khí tượng thế 

giới  năm 

2019 

 

 

 



PHỤ LỤC 5 

CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA NĂM 2019 

 

STT Số lƣợng đoàn 

thanh tra, kiểm 

tra 

Nội dung Số lƣợng tổ 

chức, cá 

nhân 

Số lƣợng đơn vị bị 

xử phạt và hình 

thức phạt 

Số tiền 

phạt 

1 01 đoàn thanh tra 

tài nguyên nước 

theo Quyết định số 

3972/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2018 

của UBND tỉnh 

Khánh Hòa  

- Thanh tra việc 

chấp hành quy 

định xả nước thải 

vào nguồn nước và 

khai thác sử dụng 

tài nguyên nước 

theo quy định của 

Luật Tài nguyên 

nước. 

04 doanh 

nghiệp 

Đang triển khai, 

chưa có kết luận 

 

Đang triển 

khai, chưa 

có kết 

luận 

 

2 01 đoàn kiểm tra 

tài nguyên nước 

theo Quyết định số 

3972/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2018 

của UBND tỉnh 

Khánh Hòa  

Khai thác nước 

dưới đất  

15 doanh 

nghiệp 

  

 



PHỤ LỤC 06 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT TIỀN CẤP QUYỀN KHAI 

THÁC TÀI NGUYÊN NƢỚC NĂM 2019 

 

STT Tổng số quyết định phê 

duyệt 

Số tiền 

Tổng số tiền 

phê duyệt 

năm 2019 

(đồng) 

Số tiền phải 

truy thu 

(đồng) 

Số tiền phải thu 

năm 2019 

(đồng) 

1 Tổng số quyết định phê 

duyệt từ năm 2017 đến 

2019 là 100 quyết định, 

trong đó năm 2019 phê 

duyệt là 32 quyết định 

44.085.024.165  6.081.393.896 
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