CHÍNH PHỦ
________

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

Số: 112/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH
Về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường
các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi
_________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 14 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4
năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Nghị định này quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài
nguyên và môi trường các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi (sau đây gọi chung là
hồ chứa).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định 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 liên quan đến quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên và môi
trường các hồ chứa.
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Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Hành lang bảo vệ hồ chứa” là vùng kể t ừ đường biên có cao trình
bằng mực nước cao nhất ứng với lũ thiết kế có tí nh đến m ức nước dềnh (đối
với hồ chứa quan trọng quốc gia) hoặc bằng cao trình đỉnh đập (đối với hồ
chứa khác) đến đường biên giải phóng lòng hồ.
2. “Vùng lòng hồ” là vùng kể t ừ đường biên giải phóng lòng hồ trở
xuống phía lòng hồ chứa.
3. “Hệ thống hồ chứa” là hệ thống bao gồm nhiều hồ chứa trên một dòng
sông hoặc trên một hệ thống sông liên quan với nhau về mặt khai thác , sử
dụng tài nguyên nước; điều tiết dòng chảy sông; phòng, chống tác hại do nước
gây ra và bảo vệ môi trường trên lưu vực sông.
4. “Bậc thang các hồ chứa” là hệ thống hồ chứa trên sông được bố trí
thành bậc thang trên dòng chính hoặc trên dòng nhánh.
5. "Dòng chảy tối thiểu" là dòng chảy ở mức thấp nhất cần thiết để duy
trì dòng sông hoặc đoạn sông, bảo đảm sự phát triển bình thường của hệ sinh
thái thủy sinh và bảo đảm mức tối thiểu cho hoạt động khai thác, sử dụng tài
nguyên nước của các đối tượng sử dụng nước theo thứ tự ưu tiên đã được xác
định trong quy hoạch lưu vực sông.
Điều 4. Nguyên tắc quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và
môi trường các hồ chứa
1. Việc xây d ựng hồ chứa phải phù h ợp với quy hoạch lưu v ực sông
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Tài nguyên và môi trư ờng các hồ chứa phải được khai thác, sử dụng
tổng hợp, tiết kiệm, hiệu quả, không chia cắt theo đị a giới hành chí nh. Bảo vệ
tài nguyên và môi trường các hồ chứa phải trên cơ sở tăng cường quản lý nhà
nước, thể chế, pháp luật và tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách
nhiệm của người dân, cộng đồng dân cư vùng hồ chứa.
3. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường các hồ chứa phải bảo
đảm an toàn hồ chứa, dòng chảy tối thiểu, không ảnh hưởng đến các mục tiêu,
nhiệm vụ của hồ chứa đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đáp
ứng các yêu cầu về phòng, chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và
phòng, chống tác hại do nước gây ra trên lưu vực hồ chứa và hạ du hồ chứa.
4. Quy hoạch, xây dựng các công trình, thực hiện các hoạt động sản xuất,
dịch vụ trong hành lang bảo vệ hồ chứa và vùng lòng hồ phải không gây thay
đổi lớn đến chế độ dòng chảy, phù hợp với sức chịu tải, khả năng tự làm sạch
của hồ chứa và phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
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Điều 5. Các hành vi bị cấm trong hành lang bảo vệ hồ chứa và vùng
lòng hồ
1. Các hoạt động gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước và môi trường, làm
biến dạng địa hình, làm mất cảnh quan môi trường hồ chứa.
2. Hủy hoại hoặc làm hư hỏng các công trì nh liên quan của hồ chứa , làm
tổn hại đến nguồn nước hồ chứa, không bảo đảm an toàn và tí nh bền vững của
hồ chứa.
3. Lấn chiếm, xây dựng mới các công trình, nhà ở không theo quy hoạch;
đổ đất đá, cát sỏi, chất thải rắn; nước thải không đạt tiêu chuẩn môi trường
vào hồ chứa.
4. Khai thác các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đang cư
trú trong vùng hồ ; nuôi trồng các động, thực vật lạ không rõ nguồn gốc, xâm
hại nghiêm trọng đến hệ động, thực vật vùng hồ.
Chương II
BẢO VỆ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG HỒ CHỨA

Điều 6. Lập hành lang bảo vệ hồ chứa
Chủ đập có trách nhiệm:
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân
cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hồ chứa xây dựng phương án cắm
mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
nơi có hồ chứa phê duyệt.
2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân
cấp xã nơi có hồ chứa thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa sau khi
phương án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa được phê duyệt.
3. Bàn giao mốc giới cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hồ chứa để quản
lý, bảo vệ; đối với các hồ chứa xây dựng mới, việc xác định và bàn giao mốc
giới phải hoàn tất trước ngày hồ chứa được chính thức đưa vào vận hành khai
thác; đối với các hồ chứa đang hoạt động , việc xác định và bàn giao mốc giới
phải hoàn tất trong vòng01 năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
4. Trường hợp hành lang bảo vệ hồ chứa, vùng lòng hồ bị lấn, bị chiếm,
sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và phối hợp với chính quyền địa
phương để xử lý theo quy định.
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Điều 7. Khai thác tài nguyên đất trong hành lang bảo vệ hồ chứa và
vùng lòng hồ
1. Khai thác tài nguyên đất phải theo quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế
hoạch sử dụng đất chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết phải
bảo đảm khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, các tài nguyên khác và bảo vệ
môi trường, không gây tác động xấu đến hoạt động của hồ chứa.
3. Phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết phải thể hiện rõ diện tích đất
chuyển sang phát triển rừng, diện tích đất cần thu hồi để trả lại lòng hồ, diện
tích đất được trồng cây ngắn ngày, nuôi trồng thủy sản theo mùa vụ, không
ảnh hưởng đến tích nước vào hồ, không gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm
phù hợp với quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và quy chế khai
thác, nuôi trồng thủy sản.
4. Phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi
tiết phải lấy ý kiến của cộng đồng dân cư các xã ven hồ và chủ đập, bảo đảm
tính công khai, minh bạch, công bằng.
5. Quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết sau khi
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chậm nhất là 30 ngày phải được niêm
yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân các cấp nơi có công trình hồ chứa để
nhân dân biết, thực hiện.
Điều 8. Khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường hồ chứa
1. Việc khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên và môi trường trong
hành lang bảo vệ hồ chứa và vùng lòng hồ phải trên cơ sở quy hoạch, kế
hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm không ảnh hưởng đến
nhiệm vụ của hồ chứa; tuân thủ các quy định về kỹ thuật của ngành, lĩnh vực
liên quan và các quy định về bảo vệ cảnh quan, môi trường; không làm ảnh
hưởng đến các đặc trưng kỹ thuật của hồ chứa, không làm cản trở lớn đến
dòng chảy đến hồ.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hồ chứa
có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc sử dụng, khai thác tài nguyên và môi
trường theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.
3. Tùy theo mức độ ảnh hưởng đến sự an toàn, bảo đảm thực hiện nhiệm
vụ của hồ chứa, công trình đã xây dựng trong hành lang bảo vệ hồ chứa phải
tháo dỡ, di chuyển hoặc xem xét cho tiếp tục sử dụng, nhưng phải tuân theo
yêu cầu về kỹ thuật, được sự đồng ý bằng văn bản của chủ đập và được phép
của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
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4. Các hoạt động sau đây trong hành lang bảo vệ hồ chứa và vùng lòng
hồ (trừ các quy định tại khoản 5 Điều này) chỉ được tiến hành khi có sự đồng
ý bằng văn bản của chủ đập và giấy phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật:
a) Xây dựng công trình mới;
b) Xả nước thải vào nguồn nước hồ chứa;
c) Khai thác, sử dụng tài nguyên nước hồ chứa;
d) Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất, thăm dò, thi công công trình
khai thác nước dưới đất, khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản; khoan,
đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng;
đ) Trồng cây lâu năm;
e) Các hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh,
dịch vụ;
g) Các hoạt động của xe cơ giới (trừ xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba
bánh, xe gắn máy và xe cơ giới dùng cho người tàn tật);
h) Xây dựng kho, bãi; cảng bến xếp dỡ hàng hóa và trả khách; tập kết
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện;
i) Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản;
k) Chôn, lấp phế thải, chất thải;
l) Nổ mìn và các hoạt động gây nổ không hại khác;
m) Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: đường ống dẫn dầu, cáp
điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước.
5. Cấm các hoạt động sau đây trong vùng lòng hồ:
a) Xây dựng nhà ở, khu dân cư;
b) Xây dựng chuồng trại chăn nuôi, đào đắp bờ bao nuôi trồng thủy sản;
c) Chôn, lấp phế thải, chất thải;
d) Nổ mìn và các hoạt động nổ gây hại khác.
Điều 9. Điều tiết nước hồ chứa
1. Quy trình vận hành hồ chứa phải được lập, trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt trước khi tích nước hồ chứa, đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ của hồ
chứa theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm an toàn công trình, an toàn hạ du hồ chứa,
khai thác tổng hợp tài nguyên, môi trường hồ chứa, duy trì dòng chảy tối
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thiểu ở hạ lưu hồ chứa, không gây biến đổi lớn đến chế độ dòng chảy hạ lưu
hồ và có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu; phù hợp với quy trì nh vận hành liên
hồ chứa trên lưu v ực sông (nếu có) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
phê duyệt.
2. Chủ đập có trách nhiệm thực hiện việc quan trắc, thu thập thông tin, dữ
liệu về khí tượng, thuỷ văn bằng nguồn kinh phí của mình phục vụ yêu cầu bảo
vệ, quản lý vận hành , khai thác hồ chứa theo hư ớng dẫn của cơ quan quản lý
nhà nước về tài nguyên và môi trư ờng và gửi báo cáo kết quả thực hiện hàng
năm cho Bộ quản lý chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan.
3. Hàng năm, chủ đập có trách nhiệm lập kế hoạch điều tiết nước hồ
chứa và tổ ch ức thông báo kế hoạch điều tiết nước cho Ủy ban nhân dân các
cấp nơi có hồ chứa và vùng hạ du hồ chứa nhằm giảm thiểu tác động xấu
đến sản xuất, đời sống nhân dân và môi trường.
4. Kế hoạch điều tiết nước hồ chứa được lập trên cơ sở quy trình vận
hành hồ chứa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu
duy trì dòng chảy tối thiểu, dự báo tình hình biến đổi dòng chảy trong năm
của cơ quan khí tượng thủy văn và nhu cầu sử dụng nước của các ngành, địa
phương, các tổ chức kinh tế.
5. Trường hợp cơ quan, tổ chức liên quan và địa phương không nhất trí
với kế hoạch điều tiết nước hồ chứa thì có thể kiến nghị với chủ đập và các
cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định kế hoạch điều tiết
nước hồ chứa.
Điều 10. Nghĩa vụ tài chính khai thác, sử dụng tài nguyên, môi
trường hồ chứa
1. Các tổ chức, cá nhân khai thác , sử dụng nguồn nước hồ chứa để phát
điện, cấp nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các
hoạt động sản xuất, dịch vụ khác về nước phải trả tiền sử dụng nước, thuế tài
nguyên theo quy định của pháp luật.
2. Các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên đất, các tài nguyên
khác vùng lòng hồ ; xả nước thải, chất thải vào hồ chứa phải thực hiện nghĩa
vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
Chương III
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ BẢO VỆ, KHAI THÁC,
SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CÁC HỒ CHỨA

Điều 11. Trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương
1. Chính phủ thống nhất quản lý tài nguyên và môi trư ờng các hồ chứa
trong phạm vi cả nước.
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2. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc điều tiết nước liên hồ chứa đối với
các hồ chứa có tầm quan trọng quốc gia khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, ô
nhiễm nguồn nước nghiêm trọng hoặc khi xảy ra các sự cố, tai biến môi
trường nghiêm trọng khác trên lưu vực sông.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành và các địa phương liên quan chịu trách
nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên
và môi trường các hồ chứa theo sự phân cấp của Chính phủ.
Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm
quyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp
tài nguyên và môi trường các hồ chứa.
2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng
quy định về dòng chảy tối thiểu ở hạ du các hồ chứa và hướng dẫn các Bộ,
ngành, địa phương thực hiện.
3. Chỉ đạo xây dựng, quản lý thống nhất số liệu và hệ thống quan trắc tài
nguyên và môi trường các hồ chứa lớn.
4. Tổng hợp, xác định nhu cầu sử dụng nước của các ngành, địa phương,
các tổ chức kinh tế ở hạ du và giám sát việc bảo đảm thông tin , dữ liệu , dự
báo khí tượng thủy văn và tài nguyên nước đến các hồ chứa lớn.
5. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn lập kế hoạch điều tiết nước liên hồ chứa đối với các hồ chứa có tầm
quan trọng quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ quyết định khi xảy ra hạn
hán, thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng hoặc khi xảy ra các sự cố,
tai biến môi trường nghiêm trọng khác trên lưu vực sông,
6. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các hồ thủy lợi, thủy
điện trên lưu vực sông phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.
7. Chỉ đạo, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư liên
quan xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ chứa thủy lợi, thủy
điện đã xác định trong Danh mục nêu tại khoản 6 Điều này. Trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt quy trình khi được ủy quyền.
8. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra, thanh tra, xử lý
vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên và môi trường các
hồ chứa.
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Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các
văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm sử dụng tài nguyên hồ chứa tiết kiệm,
đa mục tiêu, bảo vệ cảnh quan, môi trường các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý
nhà nước của Bộ.
2. Chỉ đạo xây dựng, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các
Bộ, ngành và các địa phương liên quan thẩm định quy trình vận hành hồ chứa,
liên hồ chứa (nếu có) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; phê duyệt theo
thẩm quyền quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa (nếu có) thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy
định của pháp luật.
3. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch điều tiết nước hồ chứa; chỉ đạo việc điều
tiết nước các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trong trường hợp
xảy ra hạn hán, thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng hoặc khi xảy ra
các sự cố, tai biến môi trường nghiêm trọng khác trên lưu vực sông.
4. Chỉ đạo, quản lý, cấp phép các hoạt động sản xuất, kinh doanh khai
thác tài nguyên hồ chứa theo thẩm quyền.
5. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng, quản
lý hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường các hồ chứa lớn.
6. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh nơi có hồ chứa kiểm tra việc
thực hiện pháp luật về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi
trường các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
Điều 14. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
1. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương xây dựng,
tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới giao thông trong hành lang bảo vệ hồ
chứa và vùng lòng hồ.
2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương xây dựng, tổ chức
thực hiện quy hoạch hệ thống cấp, thoát nước cho đô thị, khu dân cư, khu
công nghiệp nằm trong hành lang bảo vệ hồ chứa và vùng lòng hồ.
3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên
và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương
xây dựng quy hoạch, tổ chức hoạt động du lịch trong hành lang bảo vệ hồ
chứa và vùng lòng hồ.
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4. Các Bộ, ngành khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có
trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Bộ Công thương trong việc quản lý, bảo vệ, khai thác và
sử dụng tài nguyên và môi trường các hồ chứa.
Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
a) Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và bảo vệ hồ chứa; chủ trì,
phối hợp với chủ đập và các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch
sử dụng tài nguyên và môi trường trong hành lang bảo vệ hồ chứa và vùng
lòng hồ; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, khai
thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa trên địa bàn địa phương;
b) Chỉ đạo xây dựng, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định quy
trình vận hành hồ chứa thuộc phạm vi quản lý của địa phương; phê duyệt theo
thẩm quyền quy trình vận hành hồ chứa thuộc phạm vi quản lý của địa phương
hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;
c) Chỉ đạo việc vận hành các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý của địa
phương khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng
hoặc khi xảy ra các sự cố , tai biến môi trư ờng nghiêm trọng khác xảy ra trên
địa bàn;
d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công
Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan
chỉ đạo xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của Nghị định này; giải
quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về tài nguyên và môi trường
theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ tài
nguyên và môi trường các hồ chứa;
đ) Chỉ đạo xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc tài nguyên và môi
trường các hồ chứa của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và
Môi trường; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã lập quy hoạch sử dụng đất chi
tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết các xã ven hồ;
e) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết các vấn đề
về tài nguyên và môi trường các hồ chứa do các Bộ, ngành quản lý trên địa
bàn của địa phương.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hồ chứa:
a) Phối hợp với chủ đập trong việc xây dựng phương án cắm mốc giới
xác định hành lang bảo vệ hồ chứa và phối hợp thực hiện việc cắm mốc giới
trên thực địa sau khi phương án cắm mốc giới được phê duyệt;
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b) Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng lấn, chiếm, sử dụng trái
phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ hồ chứa và vùng lòng hồ tại
địa phương.
Điều 16. Trách nhiệm rà soát nhiệm vụ hồ chứa
Định kỳ 5 năm, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ
các hồ chứa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành, địa phương, quyết định
điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định điều
chỉnh nhiệm vụ của hồ chứa theo quy định.
Chương IV
THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 17. Thanh tra, kiểm tra
1. Thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường thực hiện chức năng
thanh tra việc bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa.
2. Nội dung thanh tra, kiểm tra:
a) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định nêu tại Nghị định này;
b) Phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan
có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ, khai thác tổng hợp tài
nguyên và môi trường các hồ chứa;
c) Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về bảo vệ, khai
thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa.
3. Việc thanh tra hoạt động bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi
trường các hồ chứa thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.
Điều 18. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật
trong hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường
hồ chứa.
2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt
động quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường hồ chứa
thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Điều 19. Xử lý vi phạm
1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị xử
lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý, bảo vệ,
khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa.
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2. Tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền
hạn, bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ, khai thác
tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa; phá hoại, gây mất an toàn hồ
chứa hoặc có hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật thì tùy theo
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị
truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy
định của pháp luật.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hướng dẫn thi hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, hướng
dẫn và kiểm tra việc thi hành Nghị định này.
Điều 21. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công
báo. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định của Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b). A.295b
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