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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 15 tháng 6 năm 2022

GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất,
mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài
nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018
của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài
nguyên nước;
Xét Đơn đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty
TNHH MTV Cao su ChưMomRay ngày 18 tháng 5 năm 2022;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 188/TTr-STNMT
ngày 03 tháng 6 năm 2022 (kèm theo hồ sơ).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay (địa chỉ tại
thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) được khai thác, sử dụng nước
mặt, với các nội dung như sau:
1. Tên công trình: Nhà máy chế biến mủ cao su ChưMomRay.
2. Mục đích khai thác, sử dụng nước: Chế biến mủ cao su, vệ sinh nhà
xưởng, rửa xe, hệ thống xử lý khí thải lò sấy, sinh hoạt cho công nhân viên,
phòng cháy chữa cháy.
3. Nguồn nước khai thác, sử dụng: Suối nhỏ thuộc lưu vực sông Sê San.
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4. Vị trí công trình khai thác, sử dụng nước: Thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia
H’Drai, tỉnh Kon Tum.
- Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 107030’ múi chiếu 30: X = 1547321; Y =
0495939.
5. Chế độ khai thác, sử dụng: 24 giờ/ngày đêm, trung bình 30 ngày/tháng,
10 tháng/năm (từ tháng 5 đến tháng 02 năm sau).
6. Lượng nước khai thác, sử dụng lớn nhất: 566 m3/ngày đêm.
7. Phương thức khai thác, sử dụng: Lắp đặt trạm bơm, nước được bơm
theo đường ống nhựa HDPE D114 mm về bể lắng. Nước sau khi được xử lý tại
bể lắng, tự chảy qua bể chứa nước sau đó nước được bơm theo hệ thống đường
ống phân phối đến các vị trí, khu vực sử dụng nước của dự án.
8. Thời hạn của giấy phép: 10 (mười) năm.
Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay:
1. Tuân thủ nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này; nếu thay đổi
nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép thì phải được cơ quan cấp giấy phép
đồng ý bằng văn bản.
2. Thực hiện đầu tư, lắp đặt thiết bị đo đạc, kết nối, truyền trực tiếp, cập
nhật số liệu, cung cấp thông tin, số liệu từ công trình khai thác tài nguyên nước
vào hệ thống thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu của hệ thống giám sát khai thác,
tài nguyên nước theo quy định. Đồng thời báo cáo kết quả đầu tư, lắp đặt thiết bị
về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, phối
hợp thực hiện.
3. Thiết bị đo đạc tại công trình khai thác tài nguyên nước phải đảm bảo
các yêu cầu: Hoạt động liên tục, kết nối, truyền thông tin, số liệu tới thiết bị thu
nhận, lưu trữ cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát; sai số tương đối không vượt
quá 5% so với giá trị thực đo đối với thiết bị đo lưu lượng; đối với thiết bị đo
đạc tự động lưu lượng phải đảm bảo không quá 15 phút 01 lần; đối với camera
giám sát, tốc độ ghi hình không nhỏ hơn 01 khung hình/phút; thiết bị đo đạc lưu
lượng nước phải thực hiện hiệu chỉnh, kiểm định theo quy định.
4. Giám sát hoạt động khai thác đối với công trình: Lưu lượng khai thác,
chất lượng nước trong quá trình khai thác theo quy định; thực hiện giám sát định
kỳ đối với các thông số lưu lượng khai thác, chất lượng nước trong quá trình
khai thác; chế độ giám sát không quá 12 giờ 01 lần đối với thông số lưu lượng
khai thác và phải cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát tối thiểu 01 ngày 01 lần
trước 20 giờ hàng ngày; thông số chất lượng nước trong quá trình khai thác, thực
hiện cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát không quá 05 ngày kể từ ngày có kết
quả phân tích.
5. Xử lý nước đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định
trước khi đưa vào sử dụng cho các mục đích; thực hiện các biện pháp giảm thiểu
tác động của công trình tới nguồn nước; có phương án khai thác nguồn nước
khác để thay thế trong trường hợp xảy ra hạn hán thiếu nước, sự cố ô nhiễm
nguồn nước.
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6. Vận hành hệ thống cấp nước tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật, giảm
thiểu thất thoát tài nguyên nước; sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm; thiết lập vùng
bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác; bảo vệ nguồn nước, không gây ô nhiễm,
suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức,
cá nhân hiện đang khai thác, sử dụng cùng nguồn nước; không được gây cản trở
dòng chảy.
7. Nộp thuế tài nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và
thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước
theo quy định của pháp luật.
8. Xây dựng kế hoạch chi tiết số giờ lấy nước trung bình trong các ngày
khai thác, sử dụng nước và các ngày nghỉ trong tháng/năm có xác nhận của
chính quyền địa phương; đồng thời thông báo đến cơ quan cấp giấy phép, Sở Tài
nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai để theo dõi, kiểm tra,
giám sát.
9. Định kỳ hằng năm trước ngày 30 tháng 01, phải có báo cáo gửi về Sở
Tài nguyên và Môi trường về kết quả quan trắc, đo đạc lưu lượng nước và tình
hình khai thác, sử dụng nước của công trình, các vấn đề phát sinh trong quá trình
khai thác, sử dụng nước công trình cấp nước. Thực hiện định kỳ báo cáo và chế
độ báo cáo tài nguyên nước theo quy định tại Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định nội
dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước.
10. Khắc phục những sự cố bất thường ảnh hưởng xấu đến nguồn nước,
môi trường và sự ổn định của công trình; đồng thời có báo cáo kịp thời gửi đến
cơ quan cấp giấy phép (Ủy ban nhân dân tỉnh), Sở Tài nguyên và Môi trường,
Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai, các đơn vị có liên quan và chính quyền địa
phương nơi đặt công trình để chỉ đạo, phối hợp, có biện pháp xử lý kịp thời.
11. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý tài nguyên nước ở
Trung ương, địa phương; cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin, dữ liệu về
hoạt động khai thác, sử dụng nước của công trình khi cơ quan nhà nước có thẩm
quyền yêu cầu.
12. Thực hiện đúng cam kết như đã nêu trong Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.
13. Chấp hành các quy định Luật Tài nguyên nước và các quy định có liên
quan của pháp luật.
Điều 3. Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay được hưởng các
quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 và có trách nhiệm thực hiện
các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Tài nguyên nước và các
quyền lợi hợp pháp khác.
Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chậm nhất 90
(chín mươi) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Công ty TNHH MTV Cao su
ChưMomRay còn tiếp tục khai thác, sử dụng nước mặt với các nội dung quy
định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo
quy định.
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Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ,
thủ tục, kết quả thẩm định và tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số
liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình duyệt.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai, Tổng Giám
đốc Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay và Thủ trưởng các đơn vị liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 5 (t/h);
- Cục Quản lý Tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên
và Môi trường (đ/b);
- Cục Thuế tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Nguyễn Đăng Trình;
- Lưu: VT, NNTN.HVT.
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