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thực hiện kê khai tính tiền cấp quyền  

khai thác tài nguyên nước 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Kính gửi: ……………………………………………………….. 

 

 Thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012; Nghị định số 201/2013/NĐ-

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

Luật tài nguyên nước; văn bản số 1585/TNN-NM ngày 19/7/2018 của Cục quản 

lý tài nguyên nước về việc khẩn trương thực hiện kê khai tính tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước theo quy định của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 

17/7/2017 của Chính phủ. Thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND 

tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập huấn, đôn đốc 

các tổ chức, cá nhân. 

Qua theo dõi việc quản lý khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn, 

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu đơn vị căn cứ hiện trạng đang khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước (nước mặt, nước dưới đất) của đơn vị mình, 

khẩn trương lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và 

tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước chỉ áp dụng đối với với trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định 

82/2017/NĐ-CP) gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định giải 

quyết theo quy định sau đây: 

1. Gửi hồ sơ về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục quản lý tài 

nguyên nước), trước ngày 31/8/2018 đối với các công trình khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước quy định tại Điều 28 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP, cụ thể: 

- Quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Thăm dò, khai thác nước dưới đất với lưu lượng từ 3.000m
3
/ngày đêm 

trở lên; 

- Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản với lưu lượng từ 2 m
3
/giây trở lên; 

- Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw 

trở lên; 

- Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng từ  

50.000 m
3
/ngày đêm trở lên; 

- Khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ với lưu lượng từ 100.000 m
3
/ngày đêm trở lên. 

2. Gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Trung tâm hành chính 

công tỉnh, trước ngày 31/8/2018 đối với các công trình khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước không thuộc quy định tại mục 1 nêu trên. Hồ sơ thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh. 



 

  

Đến thời hạn nêu trên (thời hạn cuối cùng), nếu đơn vị không thực hiện, 

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 

kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 7 và Điểm c Khoản 6 Điều 28 

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

 Với nội dung trên, yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện.Trong quá trình 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Chi cục Biển, 

Hải đảo và Tài nguyên nước (qua đồng chí Đoàn Thị Nga, số điện thoại 

0948129276) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục QLTNN;   báo cáo 

- UBND tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở PT; 

- Lưu: VT. 
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