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BÁO CÁO 

Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012 
 

 

Thực hiện Công văn số 116/STNMT-KHTNN ngày 11 tháng 01 năm 2022 

của UBND tỉnh Cao Bằng về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị 

định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểu 

của Luật Tài nguyên nước. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng báo cáo tổng 

kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012 như sau:  

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TÀI 

NGUYÊN NƯỚC NĂM 2012 

1. Công tác triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012 

Sau khi Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13, kỳ họp thứ 3 thông qua 

ngày 21 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi 

trường thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai Luật, 

Nghị định, Thông tư đến các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các phường, xã 

tổ chức tuyên truyền triển khai, thi hành Luật và các văn bản dưới Luật. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên nước năm 2012 

- Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng 

cao nhận thức của người dân, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ... trong quản lý, bảo 

vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, theo quy định của Luật Tài nguyên nước 

năm 2012. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền Luật Tài nguyên nước lồng ghép vào các cuộc tuyên truyền văn bản pháp 

luật của thành phố, phổ biến văn bản pháp luật đến các cán bộ, công chức người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã và 

chuyên viên phụ trách chuyên môn được tổ chức tại phường, xã. 

- Chỉ đạo phòng Tài nguyên và môi trường thành phố phối hợp với Ủy ban 

nhân dân các phường, xã tổ chức lồng ghép tuyên truyền, triển khai nội dung 

Luật Tài nguyên nước đến các tổ dân phố, xóm để người dân nắm được nội dung 

của Luật Tài nguyên nước, nguyên tắc quản lý, trách nhiệm quản lý bảo vệ, khai 
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thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước 

gây ra, các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Tài nguyên nước. 

3. Việc thực hiện Luật Tài nguyên nước 

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QG ngày 21 tháng 6 năm 2012 có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã chỉ 

đạo phòng chuyên môn phối hợp với các phường, xã và các phòng ban liên quan 

tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ khu vực nước đầu nguồn tại các sông, suối 

trên địa bàn thành phố nhằm hạn chế tình trạng khai thác cát, sỏi trên sông, suối 

và các hoạt động khác liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước cũng 

như các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn thành phố. 

4. Về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

Việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước cũng như thực hiện xây dựng các 

dự án cấp nước sinh hoạt, nước sạch... trên địa bàn thành phố được triển khai, 

thực hiện theo quy định. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT TÀI 

NGUYÊN NƯỚC NĂM 2012 

1. Những mặt đạt được: 

- Sau khi Luật Tài nguyên nước năm 2012 có hiệu lực thi hành và các 

Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành luật như: Nghị định số 201/2013/NĐ-

CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 

tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai 

thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài 

nguyên nước; Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 quy 

định việc hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT 

ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện 

về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư 

vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép tài nguyên nước; Thông tư số 13/2014/TT-BTNMT ngày 17 tháng 02 

năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá 

tài nguyên nước dưới đất; Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 

năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố 

vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; Thông tư số 47/2017/TT-

BTNMT ngày 07 tháng  11 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Thông tư số 75/2017/TT-
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BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai 

thác, nước dưới đất; Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng 

không sử dụng; Nghị định số 36/20202/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên 

nước và khoáng sản. Trong thời gian qua tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản 

lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn thành phố có những chuyển biển 

tích cực. 

- Ý thức của các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước từng bước được nâng cao. Việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước cũng như thực hiện các thủ tục liên quan 

đến lĩnh vực tài nguyên nước như: Khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất, xin 

cấp phép xả nước thải vào nguồn nước... cũng đã được các tổ chức, cá nhân 

quan tâm thực hiện. 

2. Bên cạnh những mặt đã đạt được, việc thi hành Luật Tài nguyên 

nước còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, bất cập như sau:  

- Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý tài nguyên 

nước chưa được chặt chẽ và thường xuyên (chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong 

việc triển khai, thực hiện các chương trình, dự án xây dựng công trình cấp nước 

sinh hoạt, nước sạch, công trình thủy lợi... giữa các cơ quan, đơn vị triển khai, 

thực hiện dự án với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước). Vì vậy cơ 

quan chuyên môn quản lý nhà nước về tài nguyên nước còn gặp nhiều khó khăn 

trong việc tổng hợp và nắm bắt thông tin về các công trình, dự án về cấp nước 

sinh hoạt, nước sạch...trên địa bàn thành phố. 

- Việc giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước của các cấp chưa có quy 

định cụ thể, rõ ràng từng trường hợp như: giải quyết tranh chấp về tài nguyên 

nước giữa cá nhân, hộ gia đình với nhau; giữa cá nhân, hộ gia đình với tổ chức 

(tại Điều 76, Luật Tài nguyên nước năm 2012 quy định về giải quyết tranh chấp 

về tài nguyên nước; chưa quy định rõ ràng, cụ thể từng trường hợp nên khó áp 

dụng khi thi hành Luật). 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để công tác quản lý tài nguyên nước được hiệu quả, Ủy ban nhân dân 

thành phố Cao Bằng đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường một số nội dung như sau: 
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- Xây dựng, cân đối và bố trí kinh phí hoạt động trong công tác quản lý, 

tuyên truyền, cơ sở vật chất, công cụ kỹ thuật cho các cơ quan quản lý chuyên 

môn về tài nguyên nước. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước nhằm tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả dến tất cả các cấp, 

các ngành, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư. 

- Ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện công tác quản lý về 

tài nguyên nước, nhất là văn bản hướng dẫn trong giải quyết tranh chấp về tài 

nguyên nước. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 

201/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểu của Luật 

Tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c); 
- Lãnh đạo UBND TP (Đ/c Chi); 
- VP HĐND-UBND TP; 
- Phòng TN&MT; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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