
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /STNMT-TNNKS
V/v đôn đốc nộp báo cáo định kỳ hoạt động 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hoạt động 
xả nước thải vào nguồn nước năm 2020.

            

     Nam Định,  ngày         tháng 01 năm 2021

    Kính gửi:   
…………………………………………………                             
…………………………………………………

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 
27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước 
và nội dung quy định tại Giấy phép khai thác, sử dụng nước, Giấy phép xả nước thải 
vào nguồn nước đã được cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Công ty, 
Doanh nghiệp, các Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,... (sau đây gọi tắt là tổ 
chức, cá nhân) nộp Báo cáo định kỳ năm 2020 đối với hoạt động khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước và/hoặc xả nước thải vào nguồn nước về Sở Tài nguyên và Môi 
trường theo quy định.

1. Báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào 
nguồn nước bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Thông tin chung; Tình hình khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước. Tình hình thực hiện các 
quy định của Giấy phép tài nguyên nước. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

2. Một số yêu cầu đối với nội dung báo cáo và thông tin, số liệu kèm theo báo 
cáo:

2.1. Thông tin chung: Khái quát được các thông tin cơ bản về chủ giấy phép, 
công trình khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, việc vận hành 
công trình và những vấn đề phát sinh (nếu có).

2.2. Tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 
nước:

a) Đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt: Tổng hợp được 
các đặc trưng lưu lượng khai thác, sử dụng nước (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình 
ngày) thực tế của công trình theo từng tháng và tổng lượng khai thác trong năm 
báo cáo.

(Việc tổng hợp thông tin, số liệu thực hiện theo Biểu mẫu số 01 kèm theo 
Công văn này).

b) Đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất: Tổng hợp 
các đặc trưng lưu lượng khai thác, sử dụng nước (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình 
ngày) và mực nước giếng khai thác (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình) thực tế của 
công trình theo từng tháng và tổng lượng khai thác trong năm báo cáo.

(Việc tổng hợp thông tin, số liệu thực hiện theo Biểu mẫu số 02 kèm theo 
Công văn này).

c) Đối với hoạt động xả nước thải vào nguồn nước: Tổng hợp các đặc trưng 
lưu lượng xả nước thải (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình ngày) thực tế của công trình 
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theo từng tháng và tổng lượng lưu lượng xả thải trong năm báo cáo. Tổng hợp các 
đặc trưng về nồng độ các chất ô nhiễm (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình) theo từng 
thông số quy định trong giấy phép trên cơ sở các kết quả quan trắc chất lượng nước 
theo quy định đã thực hiện. (Có phiếu phân tích kết quả quan trắc kèm theo)

(Việc tổng hợp thông tin, số liệu thực hiện theo các Biểu mẫu số 03 và 04 
kèm theo Công văn này). 

2.3. Tình hình thực hiện các quy định của Giấy phép tài nguyên nước: Đánh 
giá kết quả thực hiện trong kỳ báo cáo đối với từng nội dung, yêu cầu quy định 
trong Giấy phép đã được cấp. 

Báo cáo yêu cầu gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 29/01/2021 
theo địa chỉ 1A Trần Tế Xương, thành phố Nam Định (chi tiết đề nghị liên hệ đồng 
chí Lại Thị Phương Thảo, Chuyên viên Phòng Tài nguyên Nước- Khoáng sản, số 
điện thoại: 0842161740).

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh thực 
hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở TN&MT;
- Lưu: VT, TNNKS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Văn Phong
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Biểu mẫu số 01
(Kèm theo công văn số:           /STNMT-TNNKS ngày     /01/2021 

của Sở Tài nguyên & Môi trường)

Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước mặt

Lưu lượng khai thác
(m3/ngày đêm hoặc m3/s 

tùy loại hình)

Lưu lượng khai thác 
được cấp phép

(m3/ngày đêm hoặc m3/s 
tùy loại hình)

Số 
ngày 
khai 
thác

Tổng 
lượng 

khai thác
(Triệu m3)

Lớn 
nhất

Nhỏ 
nhất 

Trung 
bình

  
TT Thời gian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tháng 1       

2 Tháng 2       

… …       

… …       

… …       

12 Tháng 12       

 Tổng       

Người lập
(Chữ ký, họ và tên)

....., Ngày.... tháng..... năm 2021
Chủ cơ sở

(ký tên, đóng dầu)
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Biểu mẫu số 02
(Kèm theo công văn số:             /STNMT-TNNKS ngày        /01/2021 

của Sở Tài nguyên & Môi trường)

Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước nước dưới đất

Lưu lượng khai 
thác của giếng 
số……(m3/ngày 

đêm)

Lưu 
lượng 

khai thác 
được cấp 

phép
(m3/ngày 

đêm)

Số 
ngày 
khai 
thác

(ngày)

Mực nước giếng 
khai thác số … (m)

Tổng 
lượng 
khai 
thác

(Nghìn 
m3)

Lớn 
nhất

Nhỏ 
nhất

Trung 
bình 

Lớn 
nhất

Nhỏ 
nhất

Trung 
bình 

Chiều sâu 
mực nước 
động lớn 
nhất cho 

phép

TT Thời 
gian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Tháng 1           

2 Tháng 2           

… …           

12 Tháng 
12    

       

 Tổng           

Người lập
(Chữ ký, họ và tên)

....., Ngày.... tháng..... năm 2021
Chủ cơ sở

(ký tên, đóng dầu)
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Biểu mẫu số 03
(Kèm theo công văn số:             /STNMT-TNNKS ngày        /01/2021

 của Sở Tài nguyên & Môi trường)

Tổng hợp tình hình xả nước thải vào nguồn nước

Lưu lượng xả nước thải 
(m3/ ngày đêm)

Lưu 
lượng xả 
thải được 
cấp phép
(m3/ngày 

đêm)

Số ngày 
xả nước 

thải

Tổng 
lượng 
xả thải
(nghìn 

m3)

Lớn nhất Nhỏ nhất Trung bình 

TT Thời gian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tháng 1       

2 Tháng 2       

… …       

12 Tháng 12       

 Tổng       

Người lập
(Chữ ký, họ và tên)

....., Ngày.... tháng..... năm 2021
Chủ cơ sở

(ký tên, đóng dầu)
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Biểu mẫu số 04
(Kèm theo công văn số:            /STNMT-TNNKS ngày        /01/2021 

của Sở Tài nguyên & Môi trường)

Tổng hợp các đặc trưng về nồng độ các chất ô nhiễm theo từng thông số 
quy định trong giấy phép

Nồng độ Ghi chú
Thông số 
quan trắc Đơn vị Lớn nhất Nhỏ nhất Trung 

bình

Giới hạn quy 
định trong giấy 

phép
TT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 pH       

2 …       

 …       

Người lập
(Chữ ký, họ và tên)

....., Ngày.... tháng..... năm 2021
Chủ cơ sở

(ký tên, đóng dầu)
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