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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1242/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2017

QUYÉT ĐỊNH
về ban hành Kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và
trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ về quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Quyêt định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tê - xã hội Thành phố Hồ
Chí Minh đên năm 2020, tầm nhìn đên năm 2025;
Căn cứ Quyêt định số 729/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh đên năm 2025;
Căn cứ Quyêt định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy
ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2010
của Thành ủy về thực hiện Nghị quyêt Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về
Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyêt định số 5927/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân thành phố về ban hành Kê hoạch triển khai thực hiện Nghị quyêt Đại hội Đảng
bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường gai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Nghị quyêt số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội
đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tê - văn hóa - xã hội năm 2018;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 44/TTr-
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STNMT-TNNKS ngày 03 tháng 01 năm 2018 về việc ban hành Kế hoạch giảm khai
thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh đến năm 2025,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch giảm khai thác nước dưới
đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
đến năm 2025 (đính kèm Phụ lục).
Điều 2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao
thực hiện nội dung Kế hoạch.
Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực phụ trách
theo dõi việc thực hiện Kế hoạch theo phân công, có trách nhiệm tổng hợp báo cáo
định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết
và đề xuất điều chỉnh, bổ sung những nội dung, giải pháp cụ thể trong trường hợp cần
thiết, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Tuyến
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KÉ HOẠCH
•
Giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Theo kêt quả điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh đên cuối năm 2016 và số liệu cấp phép khai thác nước dưới
đất của Sở Tài nguyên và Môi trường đang quản lý, nhu cầu khai thác, sử dụng nước
dưới đất trên địa bàn thành phố hiện nay là 716.581 m3/ngày. Nhằm khai thác, sử
dụng hợp lý, tiêt kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước dưới đất gắn với bảo vệ, hạn
chê ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tê - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đên năm 2020, tầm nhìn đên năm 2025 và
Quy hoạch cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh đên năm 2025, Ủy ban nhân dân thành
phố ban hành Kê hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giêng khai thác
nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đên năm 2025 như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu:
Từ nay đên năm 2025, giảm lưu lượng khai thác nước dưới đất trên địa bàn
thành phố còn 100.000 m3/ngày đêm, đồng thời thực hiện trám lấp các giêng hư
hỏng, giêng không sử dụng, giêng không có giấy phép khai thác đúng kỹ thuật nhằm
bảo vệ nguồn nước.
2. Yêu cầu:
- Bảo đảm khai thác, sử dụng hợp lý, tiêt kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước
dưới đất phải gắn với bảo vệ, hạn chê ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.
- Giảm lưu lượng khai thác không gây gián đoạn việc cấp nước cho sinh hoạt,
sản xuất.
- Cung cấp nước sạch cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo chất lượng, lưu
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lượng và áp lực nước theo yêu cầu.
- Nâng cao ý thức người dân, cộng đồng trong việc sử dụng nước sạch để đảm
bảo sức khỏe.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Nhóm đối tượng sử dụng nguồn nước dưới đất là hộ gia đình
- Thực hiện tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nguồn nước cấp của
thành phố; tác hại của việc sử dụng nguồn nước dưới đất có chất lượng không đạt yêu
cầu theo quy định.
- Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích sử dụng nguồn nước cấp của
thành phố; giải pháp đảm bảo chất lượng, lưu lượng, áp lực nước cho hộ dân sử dụng
nguồn nước cấp của thành phố.
- Xây dựng kế hoạch trám lấp các giếng hư hỏng, giếng không sử dụng.
2. Nhóm đối tượng sử dụng nguồn nước dưới đất trong các khu chế xuất - khu
công nghiệp
- Xây dựng lộ trình và giải pháp cấp nước thay thế nguồn nước dưới đất.
- Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích sử dụng nguồn nước cấp của
thành phố; giải pháp đảm bảo chất lượng, lưu lượng, áp lực nước cho tổ chức, cá
nhân sử dụng nguồn nước cấp của thành phố.
- Kiểm soát chặt chẽ đối tượng sử dụng nước do tính chất và yêu cầu nguồn
nước có tính chất đặc thù như sản xuất nước giải khát, bia, thực phẩm, dược phẩm,
chế biến thủy hải sản, dệt nhuộm, ...
- Xây dựng kế hoạch trám lấp các giếng hư hỏng, giếng không sử dụng, giếng
không có giấy phép khai thác.
3. Nhóm đối tượng sử dụng nguồn nước dưới đất bên ngoài các khu chế xuất khu công nghiệp không phải hộ gia đình
- Xây dựng lộ trình và giải pháp cấp nước thay thế nguồn nước dưới đất.
- Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích sử dụng nước cấp của thành
phố; giải pháp đảm bảo chất lượng, lưu lượng, áp lực nước cho tổ chức, cá nhân sử
dụng nguồn nước cấp của thành phố.
- Kiểm soát chặt chẽ đối tượng sử dụng nước do tính chất và yêu cầu nguồn
nước có tính chất đặc thù như sản xuất nước giải khát, bia, thực phẩm, dược phẩm,
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chê biên thủy hải sản, dệt nhuộm,...
- Xây dựng kê hoạch trám lấp các giêng hư hỏng, giêng không sử dụng, giêng
không có giấy phép khai thác.
4. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên
- Xác định lưu lượng, số lượng giêng khai thác thực tê.
- Lập phương án sử dụng giêng khai thác; quy trình kiểm soát và quản lý hệ
thống giêng dự phòng.
- Xây dựng chê độ báo cáo định kỳ về tình hình khai thác, bảo dưỡng giêng.
- Xây dựng lộ trình và giải pháp thay thê nguồn nước cấp từ nguồn nước dưới
đất.
- Xây dựng kê hoạch trám lấp các giêng hư hỏng, giêng không sử dụng, giêng
không có giấy phép khai thác.
5. Thực hiện lộ trình giảm lượng khai thác nước dưới đất đên năm 2025 (Theo
Phụ lục đính kèm)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quan trắc và công bố chất lượng
nguồn nước dưới đất, cảnh báo cho tổ chức, cá nhân đang khai thác nước dưới đất.
b) Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Ủy
ban nhân dân phường - xã, thị trấn, các đơn vị cung cấp nước trên địa bàn thành phố,
các cơ quan Báo, đài thành phố thực hiện tuyên truyền các quy định về khai thác, sử
dụng, bảo vệ nguồn nước dưới đất; tuyên truyền, vận động người dân, cộng đồng sử
dụng nguồn nước cấp của thành phố; kiên thức về các tác hại của việc sử dụng nước
có chất lượng không đạt yêu cầu theo quy định.
c) Lập Kê hoạch giảm khai thác nước dưới đất chi tiêt hàng năm để Ủy ban nhân
dân các địa phương, các Sở, ban, ngành có liên quan làm cơ sở triển khai thực hiện.
d) Lập Kê hoạch trám lấp các giêng hư hỏng, giêng không sử dụng, giêng không
có giấy phép khai thác.
đ) Chủ trì, phối hợp kiểm tra nguồn sử dụng nước của các tổ chức, cá nhân, xử
lý vi phạm theo quy định.
e) Chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các
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quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân đang khai
thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố thực hiện lộ trình giảm lượng khai
thác nước dưới đất đến năm 2025.
g) Phối hợp các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất để kinh doanh, phân
phối lại cho người khác sử dụng, lập quy trình kiểm soát khai thác nước dưới đất đối
với các giếng phục vụ cấp nước an toàn cho thành phố.
h) Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến với Bộ Tài nguyên
và Môi trường đối với những trường hợp cấp phép khai thác nước dưới đất thuộc
thâm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác.
i) Căn cứ thực tiễn về tình hình ô nhiễm môi trường, nguồn nước thải ô nhiễm
xâm nhập vào nguồn nước dưới đất, khai thác nước dưới đất tràn lan dẫn đến hiện
tượng sụt lún xảy ra ngày càng nghiêm trọng; việc sử dụng nguồn nước dưới đất
không qua xử lý phục vụ cho nhu cầu ăn uống, sinh hoạt hàng ngày luôn tiềm ân
nguy cơ gây bệnh cho người dân; rà soát cơ sở pháp lý, trình Ủy ban nhân dân thành
phố đề xuất cấp thâm quyền ban hành vùng cấm khai thác nước dưới đất, áp dụng cho
tất cả quy mô khai thác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
k) Chủ trì giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân
dân thành phố.
2. Sở Tài chính
a) Phối hợp, hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân
thành phố bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải,
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên, các Sở, ban, ngành, đơn vị
liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn
xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng
nước dưới đất chuyển đổi sang sử dụng nguồn nước cấp của thành phố.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các
Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Ủy ban nhân
dân phường - xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức
cộng đồng về khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý và bảo vệ nguồn
nước dưới đất.
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4. Sở Y tê, Trung tâm Y tê dự phòng thành phố
Thường xuyên giám sát, kiểm tra chất lượng nguồn nước cấp của thành phố,

nguồn nước dưới đất khai thác để đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn nước
dùng cho sinh hoạt.
5. Ban Quản lý các Khu Chê xuất và Công nghiệp thành phố
a) Tổ chức tuyên truyền pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các
tổ chức, cá nhân đang khai thác nước dưới đất trong khu chê xuất - khu công nghiệp.
b) Thường xuyên giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp có khai thác nước dưới
đất trong các khu chê xuất - khu công nghiệp.
c) Xây dựng kê hoạch giảm khai thác nước dưới đất của các công ty kinh doanh
hạ tầng khu chê xuất - khu công nghiệp, các công ty hoạt động trong khu chê xuất khu công nghiệp đên năm 2025.
6. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên
a) Xây dựng kê hoạch cung cấp nước sạch cho thành phố đên năm 2025, đảm
bảo lưu lượng, chất lượng và áp lực nước cấp theo quy định.
b) Xây dựng kê hoạch giảm khai thác nước dưới đất của đơn vị đên năm 2025
theo lộ trình giảm khai thác kèm theo Kê hoạch này.
c) Xác định số lượng, lập danh mục các công trình tiêp tục khai thác, các công
trình chuyển qua dự phòng nhằm đảm bảo an ninh nguồn cấp nước của thành phố;
xây dựng phương án quản lý và quy trình vận hành các trạm đang khai thác, các trạm
dự phòng, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
d) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi
trường, các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Ủy
ban nhân dân phường - xã, thị trấn, xây dựng cơ chê chính sách ưu đãi, khuyên khích
tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất chuyển đổi sang sử dụng nguồn
nước cấp của thành phố.
7. Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn
a) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên
nước trên địa bàn theo phân cấp và theo các quy định của pháp luật hiện hành.
b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện lộ trình giảm
lượng khai thác nước dưới đất kèm theo Kê hoạch này và Kê hoạch trám lấp các
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giếng hư hỏng, giếng không sử dụng, giếng không có giấy phép khai thác.
c) Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sử dụng
nguồn nước dưới đất; tác hại của việc sử dụng nguồn nước dưới đất có chất lượng
không đạt yêu cầu theo quy định; phổ biến các quy định pháp luật vê khai thác, sử
dụng tài nguyên nước đến người dân, doanh nghiệp.
d) Phối hợp các đơn vị cung cấp nước thực hiện việc cung cấp nước sạch cho
người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; kiểm tra, giám sát chất lượng, lưu lượng, áp
lực nguồn nước cấp của thành phố để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân,
doanh nghiệp.
8. Các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất
a) Tuân thủ các quy định của pháp luật vê việc khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn
nước dưới đất.
b) Thực hiện nghĩa vụ trám lấp các giếng hư hỏng, giếng không sử dụng, giếng
không được cấp phép khai thác, sử dụng theo quy định.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí thực hiện: từ ngân sách thành phố và các nguồn thu khác của
các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành./.
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