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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Để bảo vệ nước dưới đất, Luật tài nguyên nước (Điều 35) quy định tổ
chức, cá nhân thăm dò, khai thác nước dưới đất; hành nghề khoan nước dưới
đất; khoan khảo sát địa chất công trình, thăm dò địa chất, thăm dò, khai thác
khoáng sản, dầu khí; xử lý nền móng công trình, tháo khô mỏ và các hoạt động
khoan, đào khác phải thực hiện các biện pháp bảo vệ nước dưới đất, trám lấp
giếng sau khi đã sử dụng xong hoặc bị hỏng. Đồng thời quy định tổ chức, cá
nhân khai thác khoáng sản, xây dựng công trình ngầm phải tuân thủ tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất và
ở những vùng nước dưới đất bị khai thác quá mức hoặc bị suy thoái nghiêm
trọng, cơ quan quản lý tài nguyên nước khoanh định các vùng hạn chế khai thác
nước dưới đất và có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để bảo vệ nước dưới đất.
Ngày 26/12/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2018/NĐ-CP
quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường
cũng đã ban hành các Thông tư: số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 quy
định bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác
nước dưới đất; số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 quy định về việc xử lý,
trám lấp giếng không sử dụng nhằm quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới
đất quý giá đang có nguy cơ bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt.
Trong thời gian qua nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau
đây gọi chung là UBND các tỉnh) đã chú trọng, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài
nguyên nước dưới đất thông qua việc khoanh định, thực hiện các biện pháp hạn
chế khai thác nước dưới đất, rà soát xử lý, trám lấp các giếng không sử dụng và
kiểm soát các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất trên địa
bàn tỉnh đã góp phần làm giảm đáng kể tình trạng hạ thấp mực nước dưới đất
quá mức, xâm nhập mặn, ô nhiễm và sụt lún bề mặt đất ở các khu vực đô thị,
khu vực đồng bằng, nhất là đô thị lớn như: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ
Chí Minh, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và một số tỉnh ven biển. Tuy
nhiên hầu hết các các hoạt động khoan, đào, thí nghiệm trong thăm dò địa chất,
khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, xây dựng công trình ngầm,
tháo khô mỏ hiện nay chưa được các cấp quan tâm, quản lý đúng mức, trong
quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt, lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt
nguồn nước dưới đất ở một số nơi mà chưa được xử lý, khắc phục kịp thời, gây
ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
Để tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất, Bộ Tài
nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi
trường và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:
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1. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp
luật nêu trên và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác bảo vệ tài
nguyên nước dưới đất.
2. Tiếp tục rà soát, đôn đốc các chủ giếng thực hiện xử lý, trám lấp các
loại giếng khoan không sử dụng trên địa bàn theo quy định của Thông tư số
72/2017/TT-BTNMT. Trong đó, tập trung rà soát các giếng khoan thuộc các dự
án nghiên cứu, điều tra, đánh giá nước dưới đất, dự án nghiên cứu, điều tra, tìm
kiếm, thăm dò địa chất và khoáng sản, khảo sát địa chất công trình đã thực hiện
xong trên địa bàn tỉnh mà không có nhu cầu, kế hoạch sử dụng cho các mục đích
khác hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng, đồng thời, yêu cầu các chủ
giếng (chủ dự án) thực hiện việc xử lý, trám lấp theo quy định.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (đến cấp xã, phường, thị trấn)
các hoạt động khoan, đào, nhất là đối với hoạt động khoan, đào, thí nghiệm
trong thăm dò địa chất, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, xây
dựng công trình ngầm, tháo khô mỏ theo quy định của Thông tư số
75/2017/TT-BTNMT nhằm sớm phát hiện, xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố
sụt, lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất gây ảnh hưởng
đến đời sống của nhân dân.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND
tỉnh phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Sở TNMT các tỉnh/thành phố (để thực hiện);
- Vụ pháp chế;
- Thanh tra Bộ;
- Trung tâm QHĐT TNN quốc gia;
- Lưu: VT, VP, TNN.
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