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Thông tư 
Hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ 
quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, 

xả nước thải vào nguồn nước 

 
Căn cứ Nghị  định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị  định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định 
việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước,  

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào nguồn nước như sau: 

 

I. Quy định chung 

1. Phạm vi điều chỉnh  
Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi  thời  hạn, điều chỉnh nội  dung, 

đình chỉ hiệu lực và thu hồi  đối  với  các loại  giấy phép thăm dò nước dưới  đất; giấy phép khai thác, 
sử dụng nước dưới  đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải  vào nguồn 
nước sông, suối, rạch, vùng biển ven bờ, hồ, đầm, ao; quy định các mẫu hồ sơ đề nghị cấp phép, 
mẫu giấy phép.  

Việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước từ các tàu, thuyền được hướng dẫn ở văn 
bản khác. 

2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối  với các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước 

ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có các hoạt động l iên quan đến việc thăm dò nước 
dưới  đất; khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn 
nước. 

3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới  đây được hiểu như sau: 

3.1. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào nguồn nước trong phạm vi gia 
đình là khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào nguồn nước có quy mô không vượt 
quá:   

a) 0,02 m3/s đối  với  khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp; 
b) Công suất lắp máy 50 kW đối  với  khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện không có 

chuyển đổi  dòng chảy; 
c) 100 m3/ngày đêm đối  với  khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác; 

d) 20 m3/ngày đêm đối  với  khai thác, sử dụng nước dưới  đất; 
đ) 10 m3/ngày đêm đối  với  xả nước thải . 



3.2. Khu vực khai thác nước dưới  đất là vùng diện tích bố trí công trình khai thác và đới 
phòng hộ vệ sinh quy định trong giấy phép khai thác. 

3.3. Công trình khai thác nước dưới  đất là hệ thống gồm một hoặc nhiều giếng khoan, giếng 
đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác nước dưới  đất, nằm trong một khu vực khai thác nước 
và khoảng cách liền kề giữa chúng không lớn hơn 1000 mét, thuộc sở hữu của một tổ chức, hoặc cá 
nhân. 

3.4. Lưu lượng của một công trình khai thác nước dưới  đất là tổng lưu lượng của các giếng 
khoan, giếng đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác nước dưới  đất thuộc công trình đó.   

 3.5. Tổng lượng dòng ngầm trung bình mùa kiệt của một vùng được tính bằng tổng lượng 
dòng chảy trung bình nhiều năm của các sông, suối  trong vùng đó vào các tháng mùa kiệt (đối với 
vùng miền núi), hoặc bằng lượng nước chứa trong đới  dao động mực nước giữa đầu mùa kiệt và 
cuối  mùa kiệt của tầng chứa nước khai thác (đối với  vùng đồng bằng).  

4. Các trường hợp không phải xin phép  
4.1. Khai thác, sử dụng nước mặt trong phạm vi đất được giao, được thuê quy định tại  điểm 

d khoản 1 Điều 6 của Nghị  định số 149/2004/NĐ-CP được áp dụng trong trường hợp khai thác, sử 
dụng nước từ các ao, hồ tự nhiên được hình thành từ mưa trong phạm vi đất được giao, được thuê 
hoặc được quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai. 

4.2. Vùng khai thác nước dưới  đất phải  đăng ký, chiều sâu giếng phải  đăng ký quy định tại 
khoản 3 Điều 6 của Nghị  định số 149/2004/NĐ-CP do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quy định căn cứ vào các cơ sở sau đây: 

a) Hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới  đất; 

b) Trữ lượng nước dưới đất có thể khai thác trong vùng; 

c) Đặc điểm phân bố các tầng chứa nước; có sự xen kẽ giữa tầng chứa nước nhạt và tầng 
chứa nước mặn. 

4.3. Trên cơ sở khả năng nguồn nước, tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả 
nước thải  vào nguồn nước ở từng vùng, và quy định tại  điểm 3.1 mục 3 phần I của Thông tư này, Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể quy mô khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước, xả nước thải  vào nguồn nước trong phạm vi gia đình không phải xin phép. 

5. Thẩm quyền cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực 
và thu hồi giấy phép 

5.1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, thay đổi thời  hạn, điều chỉnh nội dung, đình 
chỉ hiệu lực và thu hồi  giấy phép trong các trường hợp sau: 

a) Khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối  với  các công trình quan trọng quốc gia đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

b) Thăm dò, khai thác nước dưới  đất đối  với  công trình có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm 
trở lên; 

c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với  lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; 
d) Khai thác sử dụng nước mặt để phát điện với  công suất lắp máy từ  

2.000 kw trở lên; 

đ) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với  lưu lượng từ 50.000 m3/ngày 
đêm trở lên; 

e) Xả nước thải  vào nguồn nước với  lưu lượng từ 5.000 m3/ngày đêm trở lên. 

5.2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp, gia hạn, thay đổi  thời  hạn, 
điều chỉnh nội  dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép trong các trường hợp không quy định tại 
điểm 5.1 mục 5 phần I của Thông tư này và không thuộc các trường hợp không phải  xin phép qui 
định tại  Điều 6 của Nghị  định số 149/2004/NĐ-CP. 



6. Nội dung chủ yếu của giấy phép 
6.1. Giấy phép thăm dò nước dưới  đất: 

a) Tên, địa chỉ của chủ giấy phép; 
b) Mục đích và quy mô thăm dò; 

c) Vị  trí toạ độ, diện tích khu vực thăm dò; 
d) Tầng chứa nước thăm dò; 

đ) Khối lượng các hạng mục công tác thăm dò; 
e) Thời  hạn của giấy phép thăm dò nước dưới  đất; 

g) Các yêu cầu cụ thể đối với  từng trường hợp thăm dò nước dưới  đất do cơ quan cấp phép  
quy định nhằm mục đích: 

 - Bảo vệ tầng chứa nước và môi trường xung quanh khu vực thăm dò;  

- Bảo đảm hiệu quả, chất lượng của công tác thăm dò; 

 - Bảo vệ quyền, lợi  ích khai thác, sử dụng nước hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác 
trong khu vực thăm dò. 

 h) Quyền, nghĩa vụ của chủ giấy phép.  

6.2. Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất: 

a) Tên, địa chỉ của chủ giấy phép; 

b) Mục đích khai thác, sử dụng nước; 

c) Vị  trí công trình khai thác nước; 

d) Tầng chứa nước khai thác; 

đ) Tổng số giếng hoặc hành lang, mạch lộ, hang động khai thác; 

e) Tổng lượng nước khai thác, sử dụng;  

g) Chế độ khai thác; 

h) Các thông số chủ yếu của công trình khai thác;  

i) Thời  hạn của giấy phép; 

k) Các yêu cầu cụ thể đối  với  từng trường hợp khai thác, sử dụng nước dưới  đất do cơ quan 
cấp phép quy định nhằm mục đích: 

- Bảo đảm tầng chứa nước khai thác và các tầng chứa nước l iên quan không bị suy thoái, 
cạn kiệt; bảo vệ môi trường sinh thái; 

- Bảo đảm không gây sụt lún mặt đất;  

- Bảo vệ quyền, lợi  ích khai thác, sử dụng nước hợp pháp của các tổ chức, cá nhân hiện 
đang khai thác sử dụng nước dưới  đất tại  khu vực đề nghị  cấp phép khai thác. 

l) Quyền, nghĩa vụ của chủ giấy phép. 

6.3. Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt: 

a) Tên, địa chỉ của chủ giấy phép; 

b) Mục đích khai thác, sử dụng nước; 

c) Nguồn nước khai thác sử dụng; 

d) Vị trí công trình khai thác, sử dụng; 

đ) Phương thức khai thác, sử dụng nước; 



e) Lượng nước khai thác, sử dụng;  
g) Thời  hạn của giấy phép; 

h) Các yêu cầu cụ thể đối  với  từng trường hợp khai thác, sử dụng nước mặt do cơ quan cấp 
phép quy định nhằm mục đích: 

- Bảo đảm duy trì dòng chảy môi trường của nguồn nước; 

- Bảo vệ quyền, lợi  ích khai thác, sử dụng nước hợp pháp của các tổ chức, cá nhân hiện 
đang khai thác sử dụng nước mặt cùng nguồn nước xin khai thác. 

i) Quyền, nghĩa vụ của chủ giấy phép.  

6.4. Giấy phép xả nước thải  vào nguồn nước: 

a) Tên, địa chỉ của chủ giấy phép; 

b) Nguồn nước tiếp nhận nước thải ; 

c) Vị  trí nơi  xả nước thải; 

d) Lưu lượng, phương thức xả nước thải; 

đ) Giới  hạn thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải ; 

e) Thời  hạn của giấy phép; 

g) Các yêu cầu cụ thể đối  với  từng trường hợp xả nước thải  do cơ quan cấp phép quy định 
nhằm mục đích: 

- Bảo vệ môi trường và hệ sinh thái thuỷ sinh; 

- Bảo đảm mục tiêu chất lượng nước của nguồn nước tiếp nhận nước thải ; 
- Bảo vệ quyền, lợi  ích xả nước thải  hợp pháp của các tổ chức, cá nhân hiện đang xả nước 

thải  vào nguồn nước tiếp nhận nước thải. 
h) Quyền, nghĩa vụ của chủ giấy phép.   

7. Thời hạn, gia hạn giấy phép 
Thời  hạn, thời  gian gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới  đất; giấy phép khai thác, 

sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải  vào nguồn nước do cơ quan cấp giấy phép quyết định 
trên cơ sở các quy định tại  Điều 5, Điều 7 của Nghị  định số 149/2004/NĐ-CP và cần xem xét các yếu 
tố sau đây:  

7.1. Đối  với  khai thác, sử dụng nước dưới đất: 

a) Mục đích khai thác sử dụng nước; 

b) Quy hoạch khai thác, sử dụng nước dưới  đất tại  vùng đề nghị  khai thác; trường hợp chưa 
có quy hoạch thì phải  căn cứ vào tiềm năng nguồn nước dưới  đất; 

c) Mức độ chi tiết của việc thăm dò nước dưới  đất và cấp trữ lượng được đánh giá; 

d) Hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới  đất trong vùng. 
7.2. Đối  với  khai thác, sử dụng nước mặt: 

a)  Mục đích khai thác, sử dụng nước; 
b) Quy hoạch khai thác, sử dụng nước mặt tại  vùng đề nghị  khai thác; trường hợp chưa có 

quy hoạch thì phải  căn cứ vào tiềm năng nguồn nước; 
c)  Mức độ chi tiết của việc đánh giá nguồn cấp nước; 

d)  Hiện trạng khai thác, sử dụng nguồn nước. 
7.3. Đối  với  xả nước thải vào nguồn nước:  



a) Lưu lượng, phương thức xả nước thải;  
b) Thông số, nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải ;  

c) Quy trình công nghệ xử lý nước thải; 
d) Mục tiêu chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải ; 

đ) Kế hoạch giám sát, quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải ; 
e) Kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm của tổ chức, cá nhân xin phép xả nước thải ; 

g) Kế hoạch quản lý, xây dựng hệ thống xử lý nước thải  của khu vực, tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.  

8. Thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 
8.1. Việc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội  dung giấy phép do cơ quan cấp phép quyết định 

trên cơ sở các quy định tại  Điều 8 của Nghị  định số 149/2004/NĐ-CP. 

8.2. Trường hợp chủ giấy phép đề nghị  thay đổi  thời  hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì 
chủ giấy phép phải  làm thủ tục như quy định tại  điểm 2.5 mục 2 phần II của Thông tư này. 

8.3. Trường hợp cơ quan cấp phép thay đổi thời  hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì cơ 
quan cấp phép phải  thông báo cho chủ giấy phép biết trước ba mươi (30) ngày. 

8.4. Các nội  dung trong giấy phép không được thay đổi, điều chỉnh: 

a) Tên chủ giấy phép; 
b) Nguồn nước khai thác, sử dụng; nguồn nước tiếp nhận nước thải ; 

c) Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp; 
d) Lượng nước xả vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp; 

đ) Thông số, nồng độ các chất ô nhiễm quy định trong giấy phép xả nước thải. 
Trong các trường hợp nêu trên, chủ giấy phép phải  làm thủ tục đề nghị  cấp giấy phép mới . 

9. Đình chỉ hiệu lực giấy phép 
9.1. Việc đình chỉ hiệu lực của giấy phép do cơ quan cấp phép quyết định trong trường hợp 

chủ giấy phép có các hành vi quy định tại  Khoản 1 Điều 9 của Nghị  định số 149/2004/NĐ-CP.  

9.2. Khi thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất, nếu phát hiện chủ giấy 
phép vi phạm các nội  dung quy định tại  Điều 9 của Nghị  định số 149/2004/NĐ-CP, thì người  có thẩm 
quyền kiểm tra, thanh tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho cơ quan cấp phép. Trong thời 
hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan cấp phép có trách nhiệm xem xét 
việc đình chỉ hiệu lực của giấy phép. 

9.3. Căn cứ vào mức độ vi phạm của chủ giấy phép, mức độ ảnh hưởng của việc đình chỉ 
giấy phép đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân trong vùng, cơ quan cấp phép quyết 
định thời  gian và thời  hạn đình chỉ hiệu lực của giấy phép, nhưng thời  hạn đình chỉ tối  đa không quá: 

a) Ba (03) tháng đối  với  giấy phép thăm dò nước dưới  đất; 

b) Sáu (06) tháng đối  với  giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới  đất; giấy phép khai thác, 
sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 

9.4. Cơ quan cấp phép có thể xem xét rút ngắn thời  hạn đình chỉ hiệu lực của giấy phép khi 
chủ giấy phép đã khắc phục hậu quả liên quan đến lý do đình chỉ giấy phép và hoàn thành các nghĩa 
vụ theo quy định của pháp luật.  

10. Thu hồi giấy phép 

10.1 Việc thu hồi  giấy phép do cơ quan cấp phép quyết định trong các trường hợp quy định 
tại Khoản 1 Điều 10 của Nghị  định số 149/2004/NĐ-CP. 



10.2. Khi thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện giấy 
phép, nếu phát hiện các trường hợp quy định tại  điểm a, b, đ khoản 1 Điều 10 của Nghị  định số 
149/2004/NĐ-CP thì người  có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản 
cho cơ quan cấp phép; nếu phát hiện các trường hợp quy định tại điểm c, d, khoản 1 Điều 10 của 
Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, thì người  có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra xử lý theo thẩm quyền, 
đồng thời  báo cáo bằng văn bản cho cơ quan cấp phép. Trong thời  hạn ba mươi (30) ngày kể từ khi 
nhận được báo cáo, cơ quan cấp phép có trách nhiệm xem xét việc thu hồi  giấy phép.    

10.3. Đối  với  trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi  giấy phép 
theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 10 của Nghị  định số 149/2004/NĐ-CP thì phải  thông báo cho 
chủ giấy phép biết trước ba mươi  (30) ngày. 

11. Phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp phép 
Tổ chức, cá nhân đề nghị  cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả 

nước thải  vào nguồn nước có nghĩa vụ nộp phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp phép theo quy định của 
pháp luật. 

 
II. trình tự, thủ tục cấp , gia hạn, thay đổi thời hạn,  

điều chỉnh nội dung giấy  phép 
 
1. Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị cấp phép 

1.1. Trường hợp chưa có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, công trình xả nước 
thải  vào nguồn nước, thì chủ đầu tư đứng tên hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép và nộp cho cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ trong giai đoạn thực hiện đầu tư.  

1.2. Trường hợp công trình đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào 
nguồn nước, thuộc sở hữu nhà nước nhưng chưa có giấy phép, thì tổ chức, cá nhân quản lý, vận 
hành công trình đứng tên hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép. 

1.3. Trường hợp công trình đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào 
nguồn nước không thuộc sở hữu nhà nước và chưa có giấy phép, thì chủ sở hữu công trình đứng 
tên hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép.  

1.4. Trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 
nước thuộc sở hữu nhà nước đã có giấy phép cấp cho chủ đầu tư, nhưng chủ đầu tư không trực tiếp 
quản lý vận hành công trình thì chủ đầu tư phải  có văn bản bàn giao công trình cho tổ chức, cá nhân 
quản lý, vận hành công trình. Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình thực hiện quyền và 
nghĩa vụ của chủ giấy phép. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 

2.1. Hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép; 

b) Đề án thăm dò nước dưới  đất đối  với  công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; 
thiết kế giếng thăm dò đối với  công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm; 

c) Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo 
quy định của pháp luật về đất đai tại  nơi thăm dò, hoặc văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm 
quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò;  

 Mẫu hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất được quy định tại  mục I trong 
Danh mục mẫu hồ sơ cấp phép kèm theo Thông tư này.  

2.2. Hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép; 

b) Đề án khai thác nước dưới đất; 



c) Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới  đất tỷ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 
theo hệ toạ độ VN 2000; 

d) Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới  đất đối  với  trường hợp công trình 
có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với  trường 
hợp công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm; báo cáo hiện trạng khai thác đối với  trường 
hợp công trình khai thác nước dưới  đất đang hoạt động;  

đ) Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại  
thời  điểm xin cấp phép; 

e) Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo 
quy định của pháp luật về đất đai tại  nơi  đặt giếng khai thác. Trường hợp đất nơi đặt giếng khai thác 
không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải  có văn bản thoả thuận cho sử 
dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với  tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được ủy 
ban nhân dân xã, phường nơi đặt công trình xác nhận; 

 Mẫu hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới  đất được quy định tại  mục II 
trong Danh mục mẫu hồ sơ cấp phép kèm theo Thông tư này.  

2.3. Hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép; 

b) Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với  trường hợp chưa có công 
trình khai thác; báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước đối  với trường hợp đang có công trình 
khai thác; 

c) Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại  
thời  điểm xin cấp phép; 

d) Bản đồ khu vực và vị  trí công trình khai thác nước tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ toạ độ 
VN 2000; 

đ) Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo 
quy định của pháp luật về đất đai tại  nơi  đặt công trình khai thác. Trường hợp đất tại  nơi  đặt công 
trình khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản 
thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với  tổ chức, cá nhân đang có quyền sử 
dụng đất, được ủy ban nhân dân xã, phường nơi  đặt công trình xác nhận; 

Mẫu hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt được quy định tại  mục III 
trong Danh mục mẫu hồ sơ cấp phép kèm theo Thông tư này.  

 2.4. Hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép xả nước thải  vào nguồn nước bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép; 

b) Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải  theo quy định của Nhà 
nước tại thời  điểm xin cấp phép; 

c) Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi  dự kiến 
xả nước thải ; 

d) Đề án xả nước thải  vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước 
thải  đối  với  trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải ; báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm 
theo kết quả phân tích thành phần nước thải  và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với 
nước thải trong truo`ng ho?p đang xả nước thải và đã co  ́cụng tri`nh xử lý nuo´c tha?i; 

đ) Bản đồ vị  trí khu vực xả nước thải  vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000; 

          e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản 
đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;  



g) Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo 
quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải . Trường hợp đất nơi  đặt công 
trình xả nước thải  không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản 
thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải  với  tổ chức, cá nhân đang có quyền 
sử dụng đất, được ủy ban nhân dân xã, phường nơi đặt công trình xác nhận; 

 Mẫu hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được quy định tại  mục IV 
trong Danh mục mẫu hồ sơ cấp phép kèm theo Thông tư này.  

 2.5. Hồ sơ đề nghị  gia hạn, thay đổi  thời  hạn, điều chỉnh nội  dung giấy phép thăm dò, khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào nguồn nước bao gồm: 

a) Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi  thời  hạn, điều chỉnh nội  dung giấy phép; 

b) Giấy phép đã được cấp; 

c) Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời  điểm xin gia hạn, 
thay đổi  thời  hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép; 

d) Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép; 

đ) Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào nguồn nước trong trường 
hợp đề nghị  điều chỉnh nội  dung giấy phép; 

Mẫu hồ sơ đề nghị  gia hạn, thay đổi  thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào nguồn nước được quy định tại mục V trong Danh 
mục mẫu hồ sơ cấp phép kèm theo Thông tư này.  

2.6. Các tài liệu về thăm dò, khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thuỷ văn, thuỷ văn, khí 
tượng, chất lượng nước và các tài l iệu khác sử dụng để lập đề án, báo cáo của hồ sơ đề nghị  cấp 
giấy phép phải  được tổ chức có tư cách pháp lý về các lĩnh vực nêu trên cung cấp; đề án, báo cáo 
thăm dò nước dưới  đất trong hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất phải 
được cơ quan cấp phép phê duyệt. 

2.7. Việc xây dựng đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép phải tuân theo các quy 
chuẩn, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; nếu 
áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài thì phải  được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cho phép áp dụng.  

3. Trình tự cấp giấy phép  
Trình tự cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào 

nguồn nước quy định tại khoản 2 Điều 19, khoản 2 Điều 20, khoản 2 Điều 21, khoản 2 Điều 22 của 
Nghị định số 149/2004/NĐ-CP được hướng dẫn như sau: 

3.1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 

a) Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị  cấp phép gửi  hồ sơ tới  cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ 
sơ theo quy định tại  Điều 14 của Nghị  định số 149/2004/NĐ-CP; sao gửi  một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài 
nguyên và Môi trường địa phương nơi  đặt công trình đề nghị  cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào nguồn nước trong trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là 
Cục Quản lý tài nguyên nước. 

b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép theo quy định tại  các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 mục 2 phần II của Thông tư này trong thời  hạn năm 
(5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép. Trường hợp hồ sơ đề nghị  cấp giấy 
phép chưa đầy đủ, không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, 
cá nhân đề nghị  cấp phép hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.   

3.2. Thời  hạn thẩm định: 



a) Thời  hạn thẩm định hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép thăm dò nước dưới  đất là mười  lăm (15) ngày 
làm việc đối  với  công trình thăm dò có quy mô dưới  3000 m3/ngày đêm, ba mươi  (30) ngày làm việc 
đối  với  công trình thăm dò có quy mô từ 3000 m3/ngày đêm trở lên; 

b) Thời  hạn thẩm định hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới  đất là 
mười  lăm (15) ngày làm việc đối với  trường hợp đã có giếng khai thác. Trường hợp chưa có giếng 
khai thác thì thời  hạn thẩm định và trình cơ quan cấp phép ra văn bản cho phép thi công giếng khai 
thác là mười  (10) ngày làm việc. 
c) Thời hạn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt là ba mươi  (30) 
ngày làm việc; 
d) Thời  hạn thẩm định hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là ba mươi  (30) 
ngày làm việc;  

Thời  hạn thẩm định hồ sơ được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.3. Nội  dung thẩm định hồ sơ: 

a) Căn cứ pháp lý của việc xin phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước 
thải  vào nguồn nước; 

b) Tài liệu sử dụng, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, áp dụng trong đề 
án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào nguồn nước; 

c) Tính hợp lý của việc lựa chọn nguồn nước; sơ đồ bố trí công trình thăm dò, phương pháp 
và khối  lượng thăm dò trong trường hợp đề nghị cấp phép thăm dò nước dưới  đất; kết quả tính toán 
trữ lượng nước dưới đất, vị  trí, quy mô và phương thức khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước 
thải  vào nguồn nước. 

d) Sự phù hợp của việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào nguồn nước 
với  quy hoạch khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước của vùng; 

đ) ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào nguồn nước tới 
nguồn nước, môi trường và quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 
nước hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. 

3.4. Tổ chức việc thẩm định hồ sơ:  

a) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị  cấp phép và chịu trách nhiệm 
về kết quả thẩm định; 

b) Trường hợp cần thiết cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thể thành lập Hội  đồng thẩm định, lấy ý 
kiến của cơ quan, tổ chức l iên quan; cơ quan, tổ chức được hỏi  ý kiến có trách nhiệm trả lời  bằng 
văn bản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong thời  hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 
bản lấy ý kiến; 

c) Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức kiểm tra thực địa thì tổ chức, cá nhân đề 
nghị  cấp phép có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến việc kiểm tra theo yêu cầu của cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ; 

d) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo ý kiến của mình (nếu có) về đề 
nghị  cấp phép trong thời hạn mười  (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản sao hồ sơ đề nghị 
cấp phép đối với  các trường hợp đề nghị  cấp phép do Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức thẩm 
định. 

3.5. Căn cứ quy định tại  Điều 4, Điều 5 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP và kết quả thẩm định hồ 
sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm định trình cơ quan cấp phép; 

a) Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để cấp giấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự thảo giấy 
phép trình cơ quan cấp phép xem xét, quyết định. Mẫu giấy phép được quy định tại  mục VI trong 
Danh mục mẫu hồ sơ cấp phép kèm theo Thông tư này.  



b) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại  hồ sơ và 
thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp phép cho tổ chức, cá nhân xin phép. 

 3.6. Trên cơ sở báo cáo thẩm định và đề nghị của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp 
phép xem xét, quyết định việc cấp phép. 

4. Trình tự gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép  

Trình tự gia hạn, thay đổi  thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước, xả nước thải  vào nguồn nước quy định tại  khoản 2 Điều 23 của Nghị  định số 
149/2004/NĐ-CP được hướng dẫn như sau: 

4.1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 

a) Chủ giấy phép đề nghị  gia hạn, thay đổi  thời  hạn, điều chỉnh nội  dung giấy phép gửi  hồ sơ 
tới  cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ sơ theo quy định tại  Điều 14 của Nghị  định số 149/2004/NĐ-CP; 
sao gửi  một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi đặt công trình đề nghị 
gia hạn, thay đổi  thời  hạn, điều chỉnh nội  dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước, xả nước thải  vào nguồn nước trong trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Cục quản lý tài 
nguyên nước. 

b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đề nghị gia hạn, 
thay đổi  thời  hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo quy định tại  điểm 2.5 mục 2 phần II của Thông 
tư này trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị. Trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá 
nhân đề nghị  gia hạn, thay đổi  thời  hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ theo quy 
định.   

4.2. Thời  hạn thẩm định: 

 Thời  hạn thẩm định hồ sơ đề nghị  gia hạn, thay đổi  thời  hạn, điều chỉnh nội  dung giấy phép thăm dò, 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước là hai mươi  (20) ngày làm việc 
tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

4.3. Nội  dung thẩm định: 

a) Đối với  trường hợp gia hạn giấy phép: 

- Lý do đề nghị  gia hạn giấy phép; 

- Tính chính xác và đầy đủ của báo cáo do chủ giấy phép lập về việc thực hiện các nội  dung của giấy 
phép; 

- Sự phù hợp của việc gia hạn giấy phép với  quy hoạch khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước 
hoặc khả năng nguồn nước của vùng; 

- ảnh hưởng của việc gia hạn giấy phép tới  môi trường nước và quyền khai thác, sử dụng tài  nguyên 
nước, xả nước thải  vào nguồn nước hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. 

b) Đối với  trường hợp điều chỉnh  nội  dung giấy phép: 

- Căn cứ  đề nghị  điều chỉnh nội  dung giấy phép; 

- Lý do đề nghị  điều chỉnh nội dung giấy phép; 

- Tính chính xác và đầy đủ của báo cáo do chủ giấy phép lập về việc thực hiện các nội  dung của giấy 
phép; 

- Sự phù hợp của việc điều chỉnh nội  dung giấy phép với  tình hình thực tế thăm dò, khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào nguồn nước và bảo vệ tài nguyên nước của vùng; 



- ảnh hưởng của việc điều chỉnh nội  dung giấy phép tới  nguồn nước, môi trường và quyền khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào nguồn nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. 

4.4. Tổ chức việc thẩm định hồ sơ:  

a) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức việc thẩm định hồ sơ đề nghị  gia hạn, thay đổi  thời  hạn, 
điều chỉnh nội dung giấy phép và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định; 

b) Trường hợp cần thiết cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thể thành lập Hội  đồng thẩm định, lấy ý 
kiến của cơ quan, tổ chức l iên quan; cơ quan, tổ chức được hỏi  ý kiến có trách nhiệm trả lời  bằng 
văn bản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong thời  hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 
bản lấy ý kiến; 

c) Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức kiểm tra thực địa thì tổ chức, cá nhân đề 
nghị  gia hạn, thay đổi  thời  hạn, điều chỉnh nội  dung giấy phép có trách nhiệm cung cấp các thông tin 
liên quan đến việc kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận hồ sơ; 

d) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo ý kiến của mình (nếu có) về đề 
nghị  gia hạn, thay đổi  thời  hạn, điều chỉnh nội  dung giấy phép trong thời  hạn mười  (10) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được bản sao hồ sơ đối  với  các trường hợp đề nghị  gia hạn, thay đổi  thời  hạn, điều 
chỉnh nội  dung giấy phép do Cục quản lý tài nguyên nước tổ chức thẩm định 

4.5. Căn cứ theo quy định tại  các Điều 4, 5, 7 và 8 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP và kết quả 
thẩm định hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm định trình cơ quan cấp phép: 

a) Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để gia hạn, thay đổi thời  hạn, điều chỉnh nội  dung giấy 
phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự thảo quyết định trình cơ quan cấp phép xem xét, quyết định. Mẫu 
quyết định gia hạn, thay đổi  thời hạn, điều chỉnh nội  dung giấy phép được quy định tại  mục VII trong 
Danh mục mẫu hồ sơ cấp phép kèm theo Thông tư này.  

b) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại  hồ sơ và thông báo bằng 
văn bản nêu rõ lý do không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị  gia hạn, thay đổi thời  hạn, điều 
chỉnh nội  dung giấy phép. 

4.6. Trên cơ sở báo cáo thẩm định và đề nghị của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép xem 
xét, quyết định việc gia hạn, thay đổi  thời hạn, điều chỉnh nội  dung giấy phép.  

 

III. Quản lý hồ sơ, giấy phép 

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, giấy phép thăm dò, khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào nguồn nước; hồ sơ, giấy phép được lưu trữ bao gồm: 

a) Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, thay đổi  thời  hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo quy định 
tại khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 1 Điều 21, khoản 1 Điều 22 và khoản 1 Điều 23 của 
Nghị định số 149/2004/NĐ-CP; 

b) Báo cáo thẩm định hồ sơ đề nghị  cấp, gia hạn, thay đổi  thời  hạn, điều chỉnh nội  dung giấy 
phép; 

c) Bản gốc giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 
nước. 

2. Các đề án, báo cáo thăm dò nước dưới  đất, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước 
thải  vào nguồn nước sau khi thẩm định phải  được đóng dấu xác nhận của cơ quan thẩm định. 

 
iV. Tổ chức thực hiện 

 
1. Trách nhiệm thực hiện 



1.1. ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực 
hiện Thông tư này tại địa phương. 

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc 
quản lý, tổng hợp và lập báo cáo hằng năm về tình hình cấp phép, thực hiện giấy phép thăm dò, khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải  vào nguồn nước trong phạm vi quản lý hành chính của 
địa phương và gửi  báo cáo hằng năm về Cục Quản lý tài nguyên nước.  

1.3. Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 
việc quản lý, tổng hợp và lập báo cáo hằng năm tình hình cấp phép, thực hiện giấy phép thăm dò, 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi cả nước. 

1.4. Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu 
trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, 
nếu có vướng mắc phải kịp thời  báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định.  

2. Hiệu lực thi hành   
2.1. Bãi bỏ các quy định về cấp phép thăm dò, khai thác nước dưới  đất ban hành kèm theo 

Quyết định số 05/2003/QĐ-BTNMT ngày 4 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường.  

2.2. Giấy phép thăm dò nước dưới  đất, giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới  đất, giấy 
phép khai thác, sử dụng nước mặt, giấy phép xả nước thải  vào nguồn nước đã được các cơ quan có 
thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật  mà còn thời  hạn thì tiếp tục có hiệu lực cho đến khi hết 
hạn của giấy phép. 

2.3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo./.  
 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng và các phó Thủ tướng (để báo cáo),  
- Văn phòng Quốc hội , 
- Văn phòng Chủ tịch nước, 
- Văn phòng Chính phủ, 
- Văn phòng Trung ương Đảng, 
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối  cao, 
- Toà án Nhân dân tối  cao, 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, 
- Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp, 
- Các đơn vị  thuộc Bộ TN và MT, 
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường, 
- Công báo, 
- Lưu VT,  TNN, PC. 

                              KT. Bộ trưởng 
Thứ trưởng 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Công Thành 

 


