U BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG
S& oW /20201QD-TJBND

CQNG HOA xA 1101 CH(J NGHIA Y[T NAM
Bc 1p - Tir do - Hinh phiic
DàNcng, ngày oCtháng ncm 2020

QUYET DJNH
Ban hành quy djnh v quãn 1, bão v tài nguyen nithc
trên dja bàn thành phô Ba Nng
U( BAN NTIAN DAN THANFI PHO BA NANG
Can caLu42t td cht'c chInh quyn d,iaphwog ngày 19 tháng 6 nam 2015,'
2015;

Can ct Luat ban hành van ban quyphçim pháp luat ngày 22 tháng 6 nám

Can ct Luat tài nguyen nu'ó'c ngày 21 tháng 6 näm 2012,'
Can th Ngh/ djnh so' 201/2013/ND-CF ngày 27 tháng 11 nám 2013 cia
ChInh phz guy djnh chi tiêt thi hành mç3t so diêu cüa Luat tài nguyen ntthc,•
Can c Ngh/ dinh sO" 43/2015/ND-CF ngày 06 tháng 5 nam 2015 cüa
C'hInh phi guy djnh ye lap, quán l,j hành lang báo v nguôn nzthc,
Can ci Nghj d/nh s6 60/2016/ND-CF ngày 01 tháng 7 nám 2016 cia
ChInh phi quy djnh mç5t so diêu kin ddu tw kinh doanh trong lThh virc tài
nguyen Va mOi trw&ng;
ãn th Nghi d.inhs6 136/2018/ND-CF ngày 05 tháng 10 näm 2Ol8cia
ChInhphi tha dôi m't so dlêu cza các Nghf djnh lien quan den diêu kin dáu hr
kinh doanh thuçc lTnh vrc tài nguyen và môi trithng.
Cán c Thông hr so' 27/2W4/TT-BTN1vrJ' ngày 30 tháng 5 näm 2014 cia
B5 trwáng Bç5 Tài nguyen và MBi trirô Quy d/nh vic däng k) Ithal thác nu'ác
du'ó'i dat, mdu ho so' cap, gia hqn, diêu chinh, cap lcd giáy phép tài nguyen
nu'ác,
Can ct't' Thông tu sO' 40/2014/TT-BTNJvJT ngày 11 tháng 7 nàm 2014 cüa
Bç5 trtthng Bç5 Tài nguyen và MOi trwô'ng guy djnh viçc hành nghé khoan nu'ó'c
duái dct;
Can ci Thông hr so' 47/201 7/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 nám 2017 cüa
Bç5 tru'thig Bç5 Ta! nguyen và MO! tnthng quy djnh ye giám sat khai thác, th ding
là! nguyen nzthc;
Can c& Thông tu' sO" 7 5/201 7/TT-BTNJvIT ngày 29 tháng 12 náin 2017 cza
B5 trithng B5 Ta! nguyen và Mo! trtrO'ng guy djnh ye báo v nu'ác du'ó'i dat trong
các hocit dcng khoan, dào, thäm dO, khai thác nuâc duài dat;
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Can th Thông tw Sc4 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 näm 2014 cia
B tnthng Bç5 Tài nguyen va Mo! truông quy a'jnh viçc hành nghê khoan nithc
du'ói dat;
Theo d nghj cia Giám d6c Sà Ta! nguyen và MO! truàng ti T& trinh sc4
284/TTr-STN.MTflgàY 13 tháng 5 nám 2020 và hO sd kern theo.
QUYET DiNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnli nay Quy djnh v quàn 1, bão v tài
nguyen ni.ràc trên da bàn thành phô Dà Nng.
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1rc thi hành k tCr ngày 15 tháng 7 nàm
2020 và thay the Quyêt djnh so 40/2014/QD-UBND ngày 13 tháng 11 nm 2014
cUa UBND thành phô Dà Nng ban hành quy djnh ye quàn 1, hot dng tài
nguyen nuOc trên dja bàn thành ph Dà Nng Va Quyêt dnh so 20/20 16/QDUBND ngày 13 tháng 6 nm 2016 cüa UBND thành phô Dà Näng ye vio sra
dôi khoãn 2, Diêu 8 quy djnh ye quân 1', hbt dng tài nguyen nuOc trên da bàn
thành phô Dà Näng ban hành kern theo Quyêt djnh so 40/2014/QD-UBND ngày
13 tháng 11 näm 2014 cUaUBNDthànhphô.
Diu 3. Chánh Van phông Doàn di biu Qu6c hi, HDND và UBND
thành phô; Thu tnrng cáo s, ban, ngành; Chii tjch UBND cáo q14n, huyn, xâ,
phuô'ng; cáo c quan, to chirc Va cá nhân có lien quan can cir Quyêt djnh thi
bath.!. —-TM. U( BAN NHAN DAN
Nd nh2n:
dO TJCH
- Van phông Chinh phü;
- Vi pháp chê - BQ Tài nguyen và Môi trIxng;
- Cic Kiêm tra van ban - B Tu pháp;
- ITI U, 'IT HDND, Doàn DBQH t/phô;
- ChU tjch, các PCT UBND thành ph6;
- Uy ban MTTQVN TP và các hQi, doàn the tp;
- Các s, ban, ngành;
- Cong an TP, BCHQS TP, BCH BDBP TP;
- UBND qun, huyn, x, phithng;
• Dài PUH DN, Báo Dà Nng;
- Trung tam TI-fVN tai Dà Nang;
- Cong thông tin din tir TP;
- VP Doàn DBQH, HDND và UBND TP;
- Luu: VT, DTDT, STNMT.

Hu3rnh Dfrc Tho'
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UY BAN NHAN DAN
TRANEI PRO DA NANG

CQNG HOA XA HQI CR10 NGHIA VIT NAM
Bôc 1p - Tiy do - llanh phcic
Dâ Nä.ng, ngày 06 tháng

näm 2020

QUY EDNH
V quãn 13, bão v tài nguyen rnr&c trên da bàn thành ph Ba Nng
'Ban hành kèin theo Quyet djnh so ØE' /2020/QD-UBND ngà ô6
tháng - nãm 2020 cia UBND thànhphO Dà Nang)
Chtro'ng I
NHUNG QUY DJNH CHUNG
Diu 1. Pham vi diu chInh
1. Quy djnh nay diu chinh các hot dng v quãn 1, bâo v,
phëp
tham do, khai thác, sir diing tài nguyen ntràc, xã nuâc thai vao nguôncp
nuàc vâ
hãnh nghe khoan nithc duOi dat, phông, ch6ng và khäe phc hau qua tác hi do
nuâc gay ra (gQi chung là hot dng tài nguyen nuâc) trên dja bàn thành pho Dá
Nàng.
2. Nuâc duâi d&t và rnrâc bin thuc vüng dc quyn kinli t& thm lc
dja, nutc khoáng, nuOc nóng thiên ithien khôrig thuOc phm vi diéu chinh cüa
Quy dljnh nay.
3. Nhng nOi dung không quy djnh ti Quy djnh nay dtrçic thirc hin theo
quy dnh cüa pháp 1ut bin hành.
Diu 2. Di tu'9'ng p dung
1. Quy djnh nay ap dung d& vái cac sâ, ban, ngành; UBND qun, huyn
(sau day gi chung là UBND cap huyn); UBND xà, phi.rmg (sau dày gçi tAt là
UBND cap xà) trong quãn l, bão v tài nguyen nu'&c trén dja bàn thãnh phô Ba
Nang.
2. T chirc, h gia dInh, Ca nhán (goi chung là t chirc, cá nhân) khai thác,
sfr dçing tài nguyen nuc, xá
nuàc thai vào nguôn nuâc và hãnli nghê trong lThh
vixc tâi nguyen nuc trên dja bàn thành phô Ba Nng.
3. Các cc quan, t chüc, cá nhân khác có lien quan dn vic quán 1, baa
ye, khai thác, sir diing tài nguyen rnr&c, xá nixOc thai vào nguôn nuOc, hành nghe
trong linE virc tài nguyen nirOc, phOng chong Va khc phc hu qua tác h?i do
nl.r&c gay ra.
Diu 3. Quãn 1 khai thác, sü' ding nufrc mt, nwàc bin
1, T chirc, cá nhan có hot dng lien quan dn khai thác, sfr ding tài
nguyen nu'âc mt, nuâc biên phãi 1p thu tic cap giây ph4p theo quy djnh, trcr
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các tnrng hcip không phãi dAng k và không phái xin phép &rçie quy djnh ti
Diêu 16 Nghj dnh so 201/2013/ND-CP.
2. Vic däng k) và thu ttic, h sci d.p phép khai thác, si'r diing tài nguyen
ni.ràc mt, ntrôc bien th'çrc hin theo quy djnh ti Nghi. djnh so 201/2013/ND-CP
và Thông tu so 27/2014/TT-BTNMT.
Diu 4. Quãn 1 khai thác, th dirng ntthc dtthi ctt
1.S& Tài nguyen vâ Môi tru&ng t chirc vic khoanh dlnh, cong b6 DanE
miic, Bàn O phân ving hn chê khai tháe nu&e duâi dat và 13p phucmg an to
chrc thçxc hin vic h?n ché khai thác trên dja bàn; trInh UBND thành phô phê
duyt.
2. Vic diu tra, danE giá và 1p d an thm do nuàc du&i dat, thiêt kê
thm dO ntrOc dirâi dat, báo cáo hin trng khai thác nuàc duâi dat, báo cáo tlnh
hmnh thirc hin the qüy djnhtrong giây phép, báo cáo kêt qua thám dà nu&c duâi
dat và. báo cáo thi cong giêng khai thác rnrâc duâi dat phài ducic to chre, cá
n.han co dii diêu kiin näng ire thre hin theo quy djnh ti Nghj djnh so
60/2016/ND-CP vàNghj djnh sO 136/2018/ND-CP.
3. T chrc, cá nhân cO các hot dng khoan, dào, thäm dO, khai thác nuOc
duOi dat phãi thirc hin các quy djnh ye bào v nuOc dtrOi dat trong the hot
dQng khoan, dào, thäm dO, khai thác nuOc duOi dat theo Thông tu so
75/2017/TT-BTNMT.
4. Vic dng k>" và cp phép khai thác, si1 dçing nuOc duOi dt duçe thirc
hin theo quy djnh hin hành.
Diu 5. Quãn l hành ngh khoan rnr&c du&i dt
1. T ch(rc, cá nhân thi cong cong trInh th.m dO nuOc duOi dt phi dáp
irng dà cac diêu kin ye hành nghê khoan ntthc duOi dat theo quy djnh càa pháp
lust.
2. Vic cp phép vâ thu tie, h sc hành ngh khoan nithc duOi d& ducie
thixc hin theo Thông tLr so 40/2014/TT-BTNMT.
Chu'o'ng II
BAO V TAI NGUYEN NU'OC
Diu 6. Bão v chit lung ngun nu&c phiic vti cho mc dIch cp
nithc sinh hot
UBND cp huyn ncii CO Cong trInh khai thác nuOc phc vii cho niic dIch
cap nuOc sinh hot có trách n.him 1p ké hoch kiêm tra, giám sat eác ho?t dng
trong vung báo h v sinE khu virc lay nuOc sinh hot trên dja bàn, gui so TM
nguyOn Va Môi trixg tong hqp, báo cáo UBND thành phO xem xét, phê duyt.
Diu 7. Hot dng trong hành lang bão v ngun niróc
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T6 chirc, Ca nhan, hQ gia dinh sixth sang, hot dng san xut, kinh doanh,
djch vi trong phm vi hãnh lang báo v ngun nuâc phãi bâo dam các yêu câu
theo quy djnh ti Khoán I Diu 15 Nghj djnh so 43/2015/ND-Cp.
Chiro'ng ifi
KHAI TIJAC, siY DUNG TAI NGUYEN NISOC
Diu 8. Các trtrong bqp khai thác, sfr ding tài nguyen niro'c, hành
nghê kboan rnr&c dtrói dt thuc thm quyn cap phép hoyt dng tài
nguyen ntr&c ella UBND thành ph
Viêc thixc hiên cp, gia han, diu chinli, dIn.h chi hiu lirc, thuMi Va cp
1?i giây phép ella UBND thãnh phô thirc hin theo quy djnh ti Diêu 28 Ngh
dinh so 2Ol/2013/NE)Cp
Diu 9. Bang k khai thác ntrO'c thrói dt
1. T chirc, Ca nhan co ging khoan khai tháe mx&c duâi dt eho hot
dQng san xuát kinh doanh, dch vIi vâi quy mô khong vtrçYt qua I 0m
3/ngây dêm;
khai thc nuàc du&i dt cho sixth hoat ella h gia dinE; cho các hot dng van
hóa, ton giáo, nghién eCru khoa h9c nm trong khu vçrc phài dàng k khai thác
nu&c duói dat và có ehiêu sáu giêng khoan Ian han 20m phãi thirc hin vic
dang k3' khai thác ni.rOc duâi dat.
Khu virc phài dang k khai thác rnro'c duài dt ducic quy djnh c11 th tai
Quyét dlnh phê duyt danh me khu virc phãi dAng k khai tháe rnrâe diró'i dat
ella TJBND thànli phO.
2. Thm quyn dang k khai tháe rnrOc duâi dt:
a) UBND cp xa:
- T chirc clang k3 cho cac th chi'rc, Ca
nhân có ging khoan khai thác
nu'&c dtrri dat cho muc dIch kiith doanh, djch viii vài quy mô không vu'çxt qua 10
m3lnglly dêm; giêrig khoan khai thác nu'àc duài dat eho sinh hott dUa h gia
dInh, cho cáe hoat dng vAn hóa, ton giáo, nghien cfru khoa hc nAm trong các
khu vrc quy djnh phai clAng k khai thác nuOc duOi dat và Co chiOu sâu Ian han
20 m thuc da bàn quán 1;
- Rll soát, d nghj b6 sung khu vre phái clang k khai thác nuac duâi d&
phll .hçip vai thrc tO gll'i UBND cAp huyên dO tong hçip, gUi S& Tài nguyen va
Môi tru?ng triróc ngày 05 tháng 12 hang nam.
b) UBND c&p huyn:
- T chi'rc clang k cho các t chUc, cá nhAn có ging khoan khai thác
rnràe thrOi dAt cho ho?t dng san xuAt và các tnr&ng hçp khAc vài quy djnh ti
DiOm a, Kboãn 2 Diêu nay thuc da ban quán 1 vOi quy mO khong vu't qua 10
m3/ngày dOrn nAm trong các khu we quy djiih phAi clAng k khai thAc nu&c du&i
dAt và có chiêu sAu Ian han 20 nl;
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Râ soát, d nghj b sung khu vic phãi dng kflchai thãc nthc dual d&
phi hqp vi thc tê gi Sâ Tâi nguyen và Môi trtrng dê tong hçp truóc ngày 05
tháng 12 hang nm.
3. TrIah ttr, thi'i tiic däng 1ç9
Thçrc hin theo quy dnh tai Khoán 2 Diu 6 Thông tu s 27/2014/TT-

BTNMT.
4. T ch'(rc, cá nhân däng k khai thác nuàc duai dAt phãi thirc hin quy
djnh ye thiêt kê, thi cong gieng khoan khai thác nuac duOi dat theo quy djnh tai
Dieu 4 và Diêu 5 Thông ttr so 75/2017/TT-BTNMT.
5. T chirc, ca nhân khai thác, si~ diing nuOc duói d&t phiic viii cAp nuâc
sinh hoat, n uông phâi có phuang an x'Lr 1' nuOc dá.p ng Quy chuthi k51 thuat
QuOc gia ye chat lucing nuâc dung cho sinh ho at, n uông do B Y té ban hành.
Chtrong IV
TRACH NIllM BAO CÁO CUA CAC TO CI{tfC, CA NIIkN DU'QC
UBND THANH P110 CAP GIAY PREP TAI NGUYEN NU1C
Diu 10. Báo co sr Co
T chirc, cá nhán thäm do, khai thác, si diing tãi nguyen nuàc, xà ni.râc
thai vao nguôn ni.thc khi g.p sir Co gay ãnh huàng xâu den sO krcing và chat
luçing nguôn nuOc hoc pháthin cac trtrng hcip bt thurng ye so lu'çing, chat
1uçng nguOn nuOc, sVt lün dat và các hin tuçing bat thix&ng khác phi báo cáo
ngay cho cci quan quãn 1' nhâ nuàc ye tM nguyen nu&c.
Diu 11. Ni dung, yêu cu di vai báo cáo hot dng lthai thác, sfr
diing tài nguyen nir&c, xã niràc thai vào nguôn nuóc
Báo cáo ho?t dng khai thác, sU' diing tái nguyen nu&c, xã. nuOc thai vão
nguôn nuác cüa to chic, çá nhán dâ dirqc UBND thành phô cap giáy phép tài
nguyen nuac thirc hin theo quy djnh tai Thông tu sO 31/201 8/TT-BTNMT ngày
26 tháng 12 nàm 2018 c'Cia B tnxang B TM nguyen vâ MOi tru&ng Quy djnh
ni dung, biêu mu báo cáo tài nguyen nuac.
Chiro'ng V
TRACH NfflM QUAN L( TAI NGUYEN N1J1C
Dieu 12. Cac sO', ban, nganh
1. SO' Tài nguyen và Môi truO'ng
.,.

a) Tham muu UBND thành phó thc hin trách nhim v qi.iàn 1 Nhà
Diêu
nuOc ye tài nguyen nuâc trên dta bàn thành phô theo quy djnh tai khoãn 1,
71 cüa Lut tài nguyen nuOc;
b) Thirc hin cOng tác thông tin, báo cáo djnE k' và dt xuAt v tInh hInh
thrc hin nhim v11 duqc giao theo quy djnh cüa UBND thành phô;
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c) Thirc hin va chju trách nhiêm v viêc thni djnh h sor d nghj c&p, gia
han, diéu chinh, dinh chi hiu hrc, thu hi, cp 1i giây phép ye tâi nguyen nirâc
Va cho phép chuyên nhrcmg quyn khai thác tài nguyen nuôc theo thârn quyên;
phoi hçp vâi các cor quan, dorm vj lien quan thu phi ye tài nguyen nuOc, thu tién
cp quyên khai thác tài nguyen nuàc theo quy dnh cia pháp !ut; huàng dan
vic dng k khai thác, sir ding tài nguyen nuOc;
d) Kim tra, giám sat cac hot dng khai thác, sir ding tâi nguyen nuâc,
xã rnrâc thai vào nguôn nuâc cüa cáo to chc, cá nhán trên dja bàn thânli phô;
d) T chcthirc hin các hot dng diu tra co bàn, giám sat tài nguyen
nithc theo phân cAp; kiêm kê, thông kê, ku trQ so 1iu tãi nguyen ni.r&c trén drja
bàn; báo cáo BQ Tài nguyen va MOi trtxäng két qua diêu tra cor bàn tài nguyen
nithc, tInE hInh quãn 1, khai thác, sir dung, bAa v tAi nguyen nuc, phông,
chong vA kMc phiic hu qua tao hi do nuàc gAy ra trên dja bàn;
e) Tang hçip tmnh hInh khai thác, set dçing nuc, các ngun thai vâo ngun
rnrâc trên dja bàn; 1p danh miic các nguôn nuâc bj 0 nhi&n, suy thoái, cn kit;
g) Hutng dan, theo dOi, kim tra viec tram 1p ging không set diring theo
quy djnh ceta pháp luat;
h) Chü tn t chfrc thng ké, kim ké, d:ánh giá, dçr báo tài nguyen niróc;
xAy dxng, cp nht và quàn 1 h tMng thông tin, cor s& dQ lieu cUa thành phô
Dà Nng ye tài nguyen nuâc; xAy dung báo cáo tài nguyen nu&c trên dja bàn
thành phO Ba Nàng, báo cáo chuyên d ye tAi nguyen nuc; cong bô vA cung cAp
thông tin, di lieu ye tài nguyen ntrOc theo quy dinE;
i) D xuAt các chet truang, chInE sách hqp tác v tài nguyôn rnxàc vài cáo
tinE IAn cn eó chung nguôn nu&c vâi thAnh phô BA Nng;
k) T ch(rc thirc hien VA huàng dn etng diving tin b khoa h9c, cong ngh
ye tài nguyen rnró'c; xAy dirng, phô biên, tuyen truyên mô hInh, cong ngh, thiêt
bj set diing nu&c tiêt kim, hiu quA; t6 chere bien tsp, xuAt bàn các An phAm ye
tài nguyen nró'c; thrc hin các nhim vi, dê tài khoa hçc va cong ngh sau khi
duqc phé duyt;
1) Hithng dn chuyên môn, nghip vi v tài nguyen rnràc; tuyén truyn,
giAi dáp pháp lut ye tAi nguyen nuOc; tham gia bOi duOng chuyen môn, nghip
v1i ye tài nguyen nuác theo quy dinh;
m) Xay dirng, k k& các van bàn quy djnh v quan h, phi hcrp cong tác
gieta S& Tài nguyen Va Moi truOng vâi cáo sâ, ban, ngành có lien quan vA
UBND cAp huyn trén lTnh vçrc tAi nguyen rnrâc;
n) Ph6i hcrp thm dnh, có kin d6i vOi kt qua thm djnh M sor, phucrng
an thi cong cüa các chCi dAu ti.x Co ho?t dng h thAp mirc nuOc dê thi cong ho
móng và cOng trmnh ngAm;
o) Chü trI, ph6i hçip vói DAi KhI tuçrng Thñy van khu vixc Trung Trung
B thi.r&ng xuyén cp nhat s Iiu v khf tuçxng, thety vAn trén da bàn thAnh phô;
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mfrc dQ xâm nh mn theo các song, kênh, rach vào ni dja; tInh hInh khai
thác, sir diing nguôn nuàc và xà ni.ràc thai vao nguOn nirâc. Cung cap kjp thai so
1iu v tãi nguyen rnthc cho các ngânh, các cap thc hin bien pháp khân cap d
báo dam nithc sinh hoat trong truô!ng hçp han han, thiêu rnróc hoc sir CO ô
nhiêrn nguôn nu&c nghiOin tr9ng gay ra thiu nu&c;
p)Tharn gia t chCrc phM hcip lien ngành cUa Trung ucing, thu?mg trirc t
chrc phôi hcp lien ngành ciXa dja phung ye quãn 1, khai thác, bào v nguôn
nuác luu v1rc song;
q) Thirc hin nhim vii quàn 19 nhà nuâc v tài nguyen ntróc theo yêu cu
cüa UBND thânh phO và. BO TM nguyen và Môi trtthng.
2. Sâ Nông nghip và Phát trin nông thOn
a) ChU trI, ph6i hçp vci các Sä, ban, ngânh, UBND cp huyn d xut các
bin pháp:
- Ba? dam nuOc sinh hoat trong tnthng hçip han han, thiu nithc, s c ô
ahim nguôn nuOc nghiêm trçng hoc six CO xâm nhp mn gay ra thiêu nithc
dOi vài khu virc nOng thôn trên dja bàn thành pho;
- Báo dam ngun nixâc phic vi cho san xu.t nông nghip, lam nghip,
thüy san và cap nuOc sinh hoat nOng thon; thrc hin các bien pháp phOng, chong
và kh.c plwc hau qua tao hai do ntthc gay ra trén dja bàn thành phô theo quy
djnh cüa pháp lu3t.
b) Cung cp sé, lieu, dr lieu quàn 19 nhà nrâc v sr dung nuOc trong nOng
nghip, Cong trInh thüy lvi, ho cha thiiy lqi, dir an có lien quan den khai thác,
si1 diing tài nguyen nuc, dt 1iu nuâc sach nông thôn cho S Tài nguyen và
Môi trumg dê tIch hqp vào cci sâ dU lieu tài nguyen nuc cUa thành phO.
3. S&Xâydirng
a) Chü trI, phói hçip vài cáo so', ban, ngành có lien quan, UBND cp
qunJhuyn dê xuât các bin pháp khân cp dê bão dàmnuàc sinh hoat trong
trt±ng hçrp han han, thiêu nuàc hoc sr cO o nhim nguOn nu&c nghiêm tr9ng
gay ra thiêu nuOc dôi vài khu vrc do thj trên dja bàn thành phô;
b) Cung cp s6 1iu, d 1iu quàn 19 nhà ntxâcv quy hoach ngun c&p
nuâc sinh hoat do th, khu cong nghip, khu chê xuât, khu kinh tê, khu Cong
ngh cao; sO 1iu ye các don v thu nh@n, xiX 19 nuàc thM do thj và khu Cong
nghip, khu chê xuât, khu kinh tê, khu cong ngh cao cho So' TM nguyen và Môi
tru&ng dê tIch hqp vao Co so' dtt 1iu tài nguyen nijâc cüa thành phO;
c) Tham miiu UBND thành ph quy dlnh các trueing hcip duccc min trir
dau noi vào h thông thoát nuâc hen dja bàn thành phO theo quy dnh tai khoàn
2, Diêu 35 Nghj djnh so 80/20141ND-CP ngày 06 tháng 8 n.m 2014 cUa ChInh
phü ye thoát nirâc vã xo' 19 nu&c thai;
d) Giám sat hot dng khoan khão sat dja chat Cong trinh, không d cáo
hoat dng nay gay 0 nhim nguôn nu&c. Yêu câu các don vj thrc hin khoan,
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kháo sat dja chth cong trInh tram 1p các 1 khoan theo dung quy trinh, quy
phm hin hãnh;
e) Giám sat vic thi cOng cOng trInh xây dixng có si'r dung vt lieu ho.c
phii gia, không dé qua trInh thi cOng lam o nhim ngun nuác.
4. S&Yt
a) Chü tn, ph6i hp các sâ, ngành và dja phiro'ng có lien quan giám sat
chat 1ixcng nguôn nixOc dung cho sinh hoat djnh k theo quy dnh. Cong bô
nhuing kim virc có chat hrcng nguOn nuàc dam bAo và không dam Mo tiêu
chuân dung cho nwc dIch sinE hoat;
b) Tng hçrp tinh hInh khai. tMc, sir ding.tài nguyen nu'âc cüa ngành hang
nm báo cáo cho UBND thàrth phô, dông thM gui Sâ Tái nguyen và MOi truô'ng
de theo di tong hçp tinh hInh khai thác si'r diing tài nguyen nl.r&c cüa ngànli;
c) Chi do, don d6c, giám sat các co sO y M thuOc d& tlrçmg quãn l:
- Tuân thu Lust tài nguyen nuác và các van bàn hiróng dn thi hành v
khai thác, sr ditng tài nguyen nuàc;
- Lp ht si d nghj cp php, dang k khai thác, sü ding tâi nguyen nuâc
Va xà ntróc thai vao nguôn nuOc theo quy dnh;
- B tn nhán 1irc, thit bj, kinh phi thirc hien vn hành, Mo duOng h
thông th 1 nuOc thai, quan tràc km hrig ni.râc thai, chat lung nuOc thai và
thc hien ché d báo cáo theo quy dnh.
d) Tham gia " kin bang van bàn v viec cp php thäm do, khai thác, sir
ding tài nguyen ni.ràc dé san xuât nuc uông dóng chai, dóng bInh
Va xã nuâc
thai yté vao nguon nuàc dôi vài các trirng hcip do UBND thãnh phô cap phép.
5. Sâ Giao thông Vn tái
ChU trI, ph& hçip vOi Sâ Tài nguyen Va Môi trtthng, Sâ Nông nghip Va
Phát trien nông thOn thrc hien viec kiêm tra, iám sat các hot dng cüa tàu,
thuyên trén các tuyên giao thông thrOng thüy dê dam bão không gay set, lv b,
Mi sOng.
6. S&KhoachyàDuPr
a) Chü tn, phi hçip vài các s0, ban, ngành và dja phixang có lien quan,
thám djnh, trinh UBND thành pho phê duyt ké hoch dâu tu trung hen, hang
nàm và dâi hin cho các ho?t dng lien quan den lTnh vi,rc tài nguyen nuóc;
b) Khi tip nhn, thm dnh các dir an du Pr có khai thác, sfr dung tài
nguyen nuóc và xã nu'&c thai vào ngun nuâc phãi phi hçp, lay kiên cua các
cci quan có lien quan ye phi.rng an cap nuâc, thoát rnrâc, xá nusc thai vao
nguôn rnrâc;
c) Tham muu UBND thành ph6 quy& djnh hInh thuc uu dài di
vó'i các
dçr an dâu Pr cO các ho.t dng sir ding nuâc tiét kiem, hieu qua theo quy djnh t?i
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Nghi, djnh s 54f2015/ND-CP ngày 08 tháng 06 nàm 2015 ciia ChInh phi quy
tiêt kim, hiu qua.
djnh ye trn dài dôi vOi hoat dng sir ding nuOc
7.STáiCh1flh
a) Chü trI, ph6i hcip vâi các s&, ban, ngành và. da phucing có lien quan
,
can dôi, thâm djnh, trinh UBND thành ph phê duyt kinh phi hang näm vàdài
han cho các hoat dng lien quan den 11th c tài nguyen nuâc; thâm djnh chê d
thu, np, quân 1 sü ding phi khai thác, sfr dng tâi nguyen nixàc;
b) Tham mixuUBND thành ph ban hành các quy djnh v thus tài nguyen
nuOc, phi, l phi linh virc tài nguyen nirOc trên dja bàn thàn.h phô theo qu' drih
cua phap luât, triên khai thuc hiên cac quy dinh cua phap luât ye np tiên cap
quyen khai thác tài nguyen nuàc, phuang pháp tInli, müc thu tiên cap quyên
thai thác tài nguyen nuàc.
8. S Cong thuong
Chü tn, phi hcrp vó'i các so', ban, ngành, UBND cap huyn xày drng k
hooch chi tiêt dê to ehirc thc hin quy hoach, kô hoach khai thác, sl:r dyng tài
nguyen rnthc phc vii thucing mai, cong nghip.
9. So' Giáo dic Va Dào tao
T chrc tuyên truyn, ph bian, giáo dic các quy dnh v tài nguyen
nuOc, sr di,mg nuàc tiêt kim, hiu qua cho bce sinh tren dja bàn thnh phô.
10. So' Khoa hc Va Cong ngh
Chü trI, ph& hcip vâi các so', ban, ngânh, UBND cap huyn xây drng câc
diving ntthc tiêt
chucmg trIiTh, kê hoach nghiên ciu khoa hçc, cOng ngh nhm s1x
kim, hiGu qua và xi~ l, cãi tao, khôi phiic nguôn nuO'c bj ô nhiêm, suy thoái,
can kit trInh UBND thành phô phê duyt; to chc triên khai, chuyên giao, ng
dçing các kêt qua nghiên ciru cüa dê tà.i, dcr an lien quan den linh virc tài nguyen
nOc vào san xuât vã di song.
11. So' Thông tin Va Truyên thông
Phi hcTp vOi So' Tài nguyen và MOi twang, Dài Phát thanh và Truyn
to chc tuyên truyên các vn bàn, quy djnh cia
hInh Dà N.ng, Báo Dà
Trun ixang và c1ia thânh phô co lien quan den hoat dng ye tài nguyen nuOc dê
cáo to chrc, cá nliân biêt Va t1c hin dñng theo quy djnh.
12. Ban Quân l Khu cong ngh cao và các khu cong nghip
a) Hu&ng dn các t chrc, cá nhân hoat dng trong llnh virc cOng nghip,
du ljch, djchvii có si dung tà.i nguyen nuOc, xã nuàc thai vào nguOn nu&c lap
ho so cap giây phép tMm dO, thai thác, sir ding tài nguyen nuOc, xã ntthc thai
vão nguOn nuo'c theo dthg quy djnh cCia pháp 1u.t;
b) Phi hcip vài So' Tài nguyen và Môi truo'ng trong cOng tác quãn l' tài
nguyen nuóc, xã nu&c thai vâo nguôn nuâc và ci can b tham gia the doàn
kiem tra, thanh tra hoat dQng tài nguyen nu&c cUa the tO chic, cá nhàn trong
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phrn vi duac giao quàn 1; xi'r 1 hoc kin nghj xir 1 vi phm theo thm
quyên;
c) Tham gia kin bang van bàn v vic cp php thAm dO, khai thác, s1r
diing tãi nguyen rnrâc ya xã nixâc thai vâo nguôn ntróc dôi vOi cac tnrong hcip
do UBND thành phô cap trong thai han nàm (05) ngày lam vic kê tü khi nhn
dugc ho sa dê ngh cap phép ccia to chirc, Ca nhân có nhu câu.
13. Cong an thành ph6 Dà Nng
Chü tn, ph6i hçp vâi cac ccj quan, dan vj 1in quan tang cix?ng kim tra,
giám sat, xir 1 vi phm vic khai thác, sfr ding tài nguyen nixOc, xã nuâc thai
vào nguOn ni.roc, hành nghe khoan nixc duâi dat trái phép trên dja bàn thành
phO.
14. Cic Thud thành phé
- T chirc thuc hién thu các loai thu, phi theo quy djnh cUa pháp luat v
thué, phi Va các chInh sách thu hin hành trong linh vrc tài nguyen nuOc;
- Hang nàm, trtrâc ngày 15 tháng 12 tang hcip kt qua thu tin cp quyn
khai thác tãi nguyen rnrâc Va tiên thuê tài nguyen ntro'c trén phm vi toàn thành
phô, gfri So Tài nguyen va MOi trng dé phôi hcip kiêm tra, giám sat vic thirc
hin trách nhim c't'ia các to chüc, cá than duqe cap giây phép khai thác, sir diing
tài nguyen nuOc.
15. Các ca quan: Báo Dà Nng, Báo Cong an thành ph6 Dà Ning, Dài
Phát thanh - Truyen hinh FM Nng và cac ca quan thông tan, báo chI cüa trung
irang dong trên da bàn thành phô kjp th?yi dang dua tin, tuyên truyên, phô biên
kiên thüc, pháp luat ye tài nguyen nuOc.
Biu 13. UBND cp huyn, cp xä
1. UBND cp huyn
a) Thirc hin trách nhim quán 1 nhà nixOc v tài nguyen mr6c trong
phm vi nhim vJ, quyen han cüa mInh theo quy dnh tai khoán 2 Diêu 71 Lust
tài nguyen nuOc;
b) Tham gia kin bang van ban v vic cp phép thàm dO, khai tháe, sO
ding tài nguyen nuâc ia xá nuOc thai vào ngun ni.xOc dôi vOi các trirOng hcip
do UBND thânh phô cap trong th&i han nàm (07) ngày lam vic kê tir khi nhan
duc ho sa dê nghj cap phép cOa to chOc, Ca nhân có nhu câu;
c) T chOc ly kin cong dng dan cu, to chOc, cá nhân lien quan trong
khai thác, sO ding tâi nguyen nuOc, xã nuOc thai vào nguôn ni.rOc có ânh hi.rOng
den san xuât, di song cüa nhân dan trén dja bàn theo quy djnh tai Diéu 2, Nghj
djnh so 201/2013/ND-CP;
d) Uy ban nhân dan cp huyn nai có cong trInh khai thác nuOc phi,ic vv
cap nuOc sinh hoat Co trách nhim 1p ke hoach kiém tra, giám sat các hoat dng
trong vOng bào h v sinh khu vrc lay nithc sinh hoat trên da bàn, gui SO Tâi
nguyen và Môi trtr&ng tong hçp, báo cáo UBND thành phô xem xét, phê duyt;
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d) Chi do Phông Tài nguyen vâ Môi trcthng:
- Theo dôi, giárn sat vic ch.p hành Lu.t tâi nguyen nu&c cüa các t che,
cá nhân boat dng diê'u tra, dánh giá, thm do, khai thác, sir dung tài nguyen
nix&c, xá nuóc thai vào nguôn ntrâc và, hành ngh khoan nxóc du&i dat trên dja
bàn; báo cáo djnh k ye St Tài nguyen và Môi tnthng theo qi:iy djnh;
- i'è chcrc diu tra, thing kê, tng hqp, phân 1oi ging phã.i tram l.p;
kiem tra vic thirc hin trInh tçr, thii tiic, yêu câu k thu.t trong vic tram lap
giêng; dieu tra, thông kê, tong hcip các dôi tuqng phài thic hin ding k khai
thác, sir diing ntrc dui dat trén dja bàn;
- Hthng din, theo dôi vic t chi'rc dàng k khai thác nuàc duói d& thuOc
tham quyên cüa UBND cap xà;
- Djnh ks', sáu (06) thang mt lan, tng hqp,' 1p danh sách ging dä tram
lap trên dja bàn, báo cáo Sä Tãi nguyen và Môi tnrOng. Báo cáo gm các nOi
dung chiiyêu sau day: ten, dja chi cüa clii:i giêng và giêng d. tram lap; loai
giêng (gieng khoan, l khoan, giêng dào); dung kInh, chiêu sâu giêng; tmnh
trng thrc tê cüa giêng; l do phái tram lap và thai gian tram lap; cac thông tin
khác lien quan den vic tram lap giêng (nêu co).
e) Yêu c&u các chü du Vs các dir an trên dja bàn 1p h sc d nghj cp phép
khai thác, si:r ding tài nguyen nuâc, xã, nuóc thai vào nguôn nirâc theo quy djnh;
g) Hang nm truc ngày 20 tháng 12, UBND cAp huyn có trách nhim tng
kêt, báo cáo tInh hIiTh qi.iàn 19, báo v tài nguyen nuàc, phOng, chông vâ khàc phic
h.0 qua tác hai do nuOc gay ra, däng k9 khai thác nuOc dixOi dat trên dja bàn, gi'ri
Si Tài nguyen và Môi truông dê tong hcp, báo cáo UBND thành phô. Thai gian
chôt so lieu báo cáo dinh k' hang nrn tinh tr ngày 15 tháng 12 nám tnrOc k' báo
cáo den ngày 14 tháng 12 cüa kS' báo cáo. NOi dung báo cáo theo mâu quy djxth tai
phi 1iic 1,11 và III.
2. UBND cAp xa
a) Thrc hin trách nhim quán 1' nhà nuàc v tài nguyen nuc trong
pham vi nhim v11, quyên han cüa mInE theo quy dnh tai khoàn 2 Diêu 71 Lut
tài nguyen nilâc;
b) Th'çrc hien các bin pháp quán 19, bão v tài nguyen nu&c; theo dOi,
giám sat vic chap hành các quy djnh pháp lut cüa các to chirc, cá nhân hoat
dng dieu tra, dánh giá, thám dO, khai thác, sir dung tài nguyen nuâc, xà mràc
thai tren dja bàn; xr 19 hoc dê nghj CG quan cap trên x 19 kp thôi các tnrang
h vi pham pháp 1ut ye tài nguyen nuc theo quy djnh cia pháp 1u.t;
c) T chirc th'çrchin dáng k9 khai thác nuc dthi dAt theo quy djnh; 1p
sO theo dOi, cp nht so lieu dáng k9 khai thác mrâc duOi dat trên dja bàn;
d) Djnh k9, sáu (06) tháng mOt 1n, thng hcip daub sá.ch ging d tram 1p
tren dja bàn và gi báo cào t&i PhOng Tài nguyen vâ MOi tnrOng cap huyn.
Báo cáo gOm các ni dung chU yu sau day: ten, dja chi cüa chü gieng và
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gi&ng d tram Mp; 1oti ging (ging khoan, 13 khoan, ging dào); di.thng kInh,
chiêu sâu giêng; tInh tr4ng thirc tO cüa giêng; 1>" do phãi tram lap và thai gian
tram lap; các thông tin khác lien quan den vic train lap giOng (nOu có);
d) Hang näm trwc ngày 17 tháng 12, UBND cp xA có trách nhim thng
kOt, báo cáo tinh hInh quãn 1, báo v tài nguyen nuâc, phóng, chôn và khAc
phiic hau qua tác hi do nu6c gay ra, d.ng k thai thác nuOc du&i dt trOn dja
bàn, báo cáo UBND cap huyn äê tong hp, báo cáo UBND thành phô. Thyj
gian chôt so lieu báo cáo dnh k hang näm tInh tr ngày 15 tháng 12 nàm tarOc k'
báo cáo dOn ngày 14 tháng 12 cüa k' báo cáo. Ni dung báo cáo theo mâu quy djnh
t?i phçi liic I, II vã TV.
Biu 14. Uy ban Mt trn T6 quc Vit
Nam thãnh ph Dà Nng va
các c quan doàn the
1. Tham gia thuó hin va giám sat vic thrc hin các quy djnh v báo v
tài nguyen nirOc trên dja bàn thành phO;
2. Tham gia cong tác tuyOn truy&n, vn dng nhan dan nâng cao thirc và
thirc hin tot các quy djnh ye bão ye tâi nguyen nu6c.
Chuong VI
IMIEU KITOAN Till 1JAN11
Biu 15. Trách nhim hirfrng dn thi hành
1.Giám dc SO Tài nguyen và Moi trung có trách nhiem huóng dan, ph
biên và to chfrc thirc hien Quy dnh nay.
2. Thu tnrâng các sO, ban, ngành, doàn th; ChU tjch UBND cp huyn,
Chü tch UBND cap xa chju trách nhiêm thc hien Quy djnh nay.
3. Trong qua trInh thrc hien Quy djnh nay, nu Co khó khän, vuOng rnc,
yOu cau các sO', ban, ngànli vâ UBND cap huyn, cap xà kjp thai phàn ánh ye SO
Tài nguyen vã Môi tn.rOng dê tOng hçp, báo cáo UBND thàith phô xem xét,
quyêt dnh./.

Hurnh Bfrc Th&

Phulucj
BAOC
P}IONG, C
G
(D

UAN Li', BAO V1 TAI NGUYEN NTXOC,
HJC }LU QUA TAC HI DO NTJC
JUJAI T}L&C NUC DUI DAT
D CAP ITUYN VA UBND CAP XA)
(Kèni theo
;nh sO' .to /2020/QD-UBND ngay D tháng .nàm 2020 cza UBND thànhph Dà Nàng)

1. Tinh hInh th
chirc thrc hin các quy djnh cia pháp 1ut v bão v tâi nguyen
nuOc.
2. Tlnh hInh thu thp, quãn 1 lixu tiCt dQ' 1iu v tài nguyen nuàc trén dja bàn.
3. Tinh hInh thçre hin các bin pháp. bão
ye ch& 1ucng tài nguyen nuóc, ngun
nuâc sinh hoat ti dja phuong.
4. Kt qua dMu tra, thóng ké, tng hcrp Va
phân 1oi ging phâi tram 1p; kim tra
vic thtrc hiên trmnh tij, thU tic, yéu cáu k thuat trong vic tram lap
giêng.
5.
T chcrc 1rng phó, khc phiic sir c ô nhim ngun rnxàc; theo dOi, phát hin vâ
tham gia giái quyêt sij cô ô nhim nguôn nthc theo thâni quyen.
6. T chU'c däng k khai thác nu'àc duài dAt theo thm quyn.
7. Theo dOi, kim tra cac t chUc, Ca
nhan trong vic thrc hin các quy dnh cUa
pháp 1ut ye
tãi ngu.yên nuôc; giái quy& khiêu ni, to cáo; phOng, chong thani n.hQng,
lang phi ye tài nguyen n'trOc theo quy djnh cüa pháp

lust.

8. Tuyen truyn, ph bin pháp 1ut v tài nguyen nuó'c.
9.
ng ding tin b khoa h9c, cOng nghê; xay dirng h théng thông tin, km ti-Ct
phiic vi cong tác quãn 1 nh nuâc ye tài nguyen nuOc.
10. NhCtng khô khn, vuóng mac, kMn nghj trong cong tác quán 1> tài nguyen
nuac.

PhihcII
CiriTfC/CA NUAN BA DIJQC XAC NHJN BANG K
MAU THÔNG KE DANTE SAd CAC TO
xA)
KHAI THAC NtrOC DUOTE BAT (DANH CHO UBND CAP BIUYJN vA UBND CAP
(Kern theo Quyët dlnh s JO /2020/QD-UBND ngáy £ thãng l.
nim 2020 cia UBND thành phô Dà Näng)

TT

Ten to
chircicá nhân Dia chi lien
dãng k3 khai
h
thác rnthc
duñi dat

S din
thoti lien
h

Thông tin v cOng trInh khai thác
Mic dIch khai thác, sr
Chiêu Lirçng rnr&c
Vi trI
ding nrnic (Ghi rO khai
khai thác, sir
gâu
cong
ding (rn3/ngày thác, th dyng nzthc cho:
khai
trmnh.
n uSng, sinh hogt ho gia
dêm)
(Ghi rô thác
dlnh;
san xuât, kinh
thón/tó, (m)
doanh, dich vy ho4c cáe
xã/phw&
muc dIch khác,)
Thai gian xãc ng;
nhân dng k)' quin/hu
yen; fl01
dt cong
trinh
lchai
thác
nw/Ic
dithi
dá't)

T.

Phu Inc III
T QUA TIJAISIH TEA, K1M TRA T1?flNc
M VU'C TAI NGUYEN
... \
(DANLJ CHO UBND CAP RUYN)
._LL 'J

u'(1c

m tlieo Quylt a?nh so' to /2020/QD-UJ3ND ngàyv tháng-1
nám 2020 cia UBND thank phO Dà Näng,)
So krqng các cuQc thanh tra,
kim tra
Tirih

Thng
1 XãA
2 XâB

s6 krçing a6I nrçrng thanh tra, S hrcrng t chfrc, Ca than bj
kzm tra

xCr pht

K trtrâc K' báo Thay cl6i K tnràc K' báo
Thay di K trtr6c K5' báo
cáo
- cáo
cáo
(1)
(2)
(3)(2).(1)
(4)
(5) (6)=(5)-(4)
(7)
(8)

Thay di
(9)rr(g)(7)

Tng s tin xir pht vi pham
hãnh chInh
K5' trizc K' báo Thay d61
cáo
(10)
(11) (12)=(1 1)-cEO)

Phii 1c IV
TAI NGUYEN NUOC
TONG HQP KET QUA T}JANH TRA, KIIM TRA TRONG LINH VtC
(DM1 CIIO UBND CAP X)
So Krcmg th chc, cá nhâr bk, Tng s6 tin xir pht vi phm
hành chInh
xir phat
K5' báo may d61 KS' tnic K' báo
Thay di
K5' báo Thay i K5' trithc K5' báo Thay di K5' truàc cáo
cáo
KS' trtrâc cáo
cáo
(10) (11) (12)=(11)-(10)
(9)(8)-(7)
(8)
(7)
(6)(5)-(4)
(5)
(4)
(1) (2) (3)=(2)-(1)
S6 krqng các cuc thanh tra,
kim tra

Yr

Tinh

Tng
I

ThônfFDP A

2 ThôniTDP B

s6 hxqng d6i txqng thanh tra,
kiêm tra

