UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: ......../TTr-STNMT
DỰ THẢO

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày ... tháng ... năm 2019

TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành quy định mực nước dưới đất hạ thấp cho phép
trong các tầng chứa nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính gửi: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ Luật tài nguyên nước năm 2012;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạp pháp luật năm 2015;
Căn cứ 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;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của
Bộ trưởng 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,
Sở Tài nguyên và Môi trường xin trình dự thảo Quyết định quy định mực
nước dưới đất hạ thấp cho phép trong các tầng chứa nước dưới đất trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
I. Sự cần thiết ban hành văn bản
Trong thời gian qua, việc quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn
tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng hơn. Tuy nhiên, công tác
quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó
có vấn đề kiểm soát tình trạng khai thác nước dưới đất quy mô hộ dân gia đình
trên địa bàn tỉnh. Nhiều hộ gia đình khai thác nước dưới đất vẫn chưa thực hiện
đăng ký cho cơ quan nhà nước về lưu lượng, số lượng, cũng như độ sâu giếng…
Do đó, việc tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá, xác định khu vực phải
đăng ký khai thác nước dưới đất; lập Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác
nước dưới đất trên địa bàn là rất cần thiết để tăng cường công tác quản lý tài
nguyên nước dưới đất.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6658/UBND-VP ngày
17/8/2016 phê duyệt kinh phí triển khai dự án “Điều tra, đánh giá khoanh định
khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu”. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện dự
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án “Điều tra, đánh giá khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới
đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Tuy nhiên, để khoanh định khu vực
phải đăng ký khai thác nước dưới đất theo tiêu chí mực nước hạ thấp trong các
tầng chứa nước trong 05 tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số
27/2013/TT-BTNMT thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ban hành quy định cụ
thể mực nước hạ thấp cho phép trong các tầng chứa nước theo quy định tại
Khoản 2 Điều 4 Thông tư 27/2013/TT-BTNMT nêu trên. Vì vậy, Sở Tài nguyên
và Môi trường đã Dự thảo Quyết định ban hành quy định mực nước dưới đất hạ
thấp cho phép trong các tầng chứa nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.
II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng văn bản
Ngày 25/01/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 53/TB-UBND về
kết luận của Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc tại cuộc họp thông báo thông qua hai
nội dung: (1) Quy định mực nước hạ thấp cho phép khi khai thác nước dưới đất
và Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tinh;
(2) …, trong đó có chỉ đạo: “xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê
duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh
theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; phân
định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, cơ quan chuyên
môn cấp tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện; làm rõ phạm vi, đối tượng, điều
kiện để áp dụng; tổ chức tập huấn cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện;
công tác tuyên truyền cho người dân”. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường
đã dự thảo Quyết định quy định mực nước hạ thấp cho phép trong các tầng chứa
nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quy định của Luật ban
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 theo quy định.
III. Quá trình soạn thảo, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên
quan
1. Việc xây dựng dự thảo Quyết định quy định mực nước hạ thấp cho
phép trong các tầng chứa nước được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều
4 Thông tư 27/2013/TT-BTNMT và theo kết quả của dự án “Điều tra, đánh giá
khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu”.
2. Dự án đã được tổ chức Hội thảo lấy kiến góp ý của các Sở ban ngành,
UBND các huyện thành phố, các chuyên gia và ý kiến của Cục Quản lý tài
nguyên nước.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh kết quả của dự án
vào buổi họp ngày 21/01/2019 do UBND chủ trì, tham gia cuộc họp còn có đại
diện các Sở ban ngành khác của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã.
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4. Ngày 25/01/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 53/TB-UBND
về kết luận của Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc tại cuộc họp thông báo thông qua
hai nội dung: (1) Quy định mực nước hạ thấp cho phép khi khai thác nước dưới
đất và Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn
tinh; (2) …, trong đó có chỉ đạo: “xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn
tỉnh theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015..”.
5. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 22/02/2019, Sở Tài nguyên và
Môi trường ban hành văn bản số 1037/STNMT-TNN gửi Sở Tư pháp về việc đề
nghị kiểm tra, thẩm định cho dự thảo Quyết định quy định mực nước dưới đất hạ
thấp cho phép trong các tầng chứa nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu. Ngày 08/03/2019, Sở Tư pháp có văn bản số 609/STP-QLVB về việc phúc
đáp văn bản số 1037/STNMT-TNN nêu trên.
6. Theo đề nghị Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành
dự thảo Tờ trình, Quyết định theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật năm 2015 gửi đến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, đồng
thời đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và website của Sở để lấy ý
kiến góp ý trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.
IV. Bố cục và nội dung cơ bản:
1. Bố cục: Bố cục của dự thảo Quyết định gồm 4 Điều, 14 trang.
2. Nội dung cơ bản:
Điều 1: Quy định mực nước dưới đất hạ thấp cho phép trong 09 tầng chứa
nước dưới đất tại 08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điều 2: Hiệu lực của văn bản.
Điều 3: Tổ chức thực hiện.
Điều 4: Điều khoản thi hành.
V. Ý kiến đề xuất:
Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
phê duyệt Quyết định quy định mực nước dưới đất hạ thấp cho phép trong các
tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để triển khai thực hiện.
Dự kiến thời gian có hiệu lực thi hành: sau 10 ngày kể từ ngày ký
Quyết định.
Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Đính kèm:
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- Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh;
- Dự thảo Quyết định Quyết định quy định mực nước dưới đất hạ thấp cho phép
trong các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Văn bản góp ý của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố;
- Bảng tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị và tiếp thu, giải trình;
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VT, TNN.
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