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BÁO CÁO
Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện
Luật Tài nguyên nước năm 2012 trên địa bàn Thành phố
UBND Thành phố nhận được Công văn số 5162/STNMT-PQLTNN&KS
ngày 04/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh về việc báo cáo
tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012. UBND
Thành phố báo cáo kết quả như sau:
1. Tình hình triển khai Luật Tài nguyên nước
Công tác tuyên truyền luôn được UBND Thành phố quan tâm, chỉ đạo cơ
quan chuyên môn, UBND các xã, phường tuyên truyền phổ biến Luật Tài
nguyên nước, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan môi trường, tài
nguyên nước đến các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa, đặc biệt các cơ sở có
sử dụng, khai thác nước dưới đất, trong đó thông báo triển khai thực hiện kê
khai tiền cấp quyền khai thác, sử dụng nước dưới đất theo Nghị định số
82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính,
mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
a. Tình hình tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật:
Triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012; 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/TTBTNMT ngày 30/5/2014 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; Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của
Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước.
b. Tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước:
Từ năm 2014 đến nay, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới theo tiêu chí 17 về môi trường, UBND Thành phố chỉ đạo Phòng
Tài nguyên và Môi trường Thành phố phối hợp với UBND các xã xây dựng
nông thôn mới và đơn vị tư vấn, lấy mẫu nước mặt, nước ngầm để phân tích,
đánh giá chất lượng nguồn nước trên địa bàn để làm cơ sở công nhận xã đạt
chuẩn nông thôn mới. Kết quả như sau:
- Chất lượng nước ngầm: lấy tại giếng khoan các nhà dân trên địa bàn 03 xã
với các chỉ tiêu: độ đục, độ cứng tổng, TSS, Nitrat, Nitrit, Sunfat đều đạt theo
QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước
dưới đất.
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- Công tác kiểm tra, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về tài
nguyên nước: Hàng năm, UBND Thành phố có kế hoạch kiểm tra công tác tài
nguyên môi trường trên địa bàn. Trong năm 2020, trên địa bàn Thành phố không
có đơn thư, khiếu nại, tranh chấp về tài nguyên nước.
2. Khó khăn, vướng mắc
Chưa kiểm soát được các nguồn tác động chính gây ô nhiễm nguồn nước
mặt. Do còn hạn chế về nguồn lực, trang thiết bị, công nghệ nên việc kiểm tra,
giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải sau cấp phép còn khó
khăn.
Hệ thống trạm quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn Thành phố (chỉ có
một trạm) nên số liệu phục vụ trong công tác dự báo, cảnh báo thiếu nước, ô
nhiễm, cạn kiệt nguồn nước còn hạn chế.
3. Đề xuất
- Nâng cao hơn nữa khung pháp lý nhằm quản lý có hiệu lực và hiệu quả;
tăng cường thực thi pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến xả thải,
đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định quản lý về môi trường.
- Bố trí kinh phí, mua sắm trang thiết bị, phục vụ công tác kiểm tra. Bố trí,
đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành, nhất là cấp huyện để công tác quản lý
lĩnh vực tài nguyên nước tại các địa phương ngày càng tốt hơn.
- Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên
nước và xả thải vào nguồn nước, theo dõi biến động về nguồn nước, giúp các cá
nhân, tổ chức hoạt động đúng pháp luật, nếu phát hiện vi phạm xử lý kịp thời.
Trên đây là báo cáo kết quả tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài
nguyên nước năm 2012 của UBND Thành phố./.
Nơi nhận:
- Sở TNMT TN;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Phòng TNMT TP;
- Lưu: VT.
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