
Phụ lục I
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC, 

PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TÁC HẠI DO NƯỚC 
GÂY RA, ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT 
(DÀNH CHO UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ)

(Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng7
năm2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)

1.Tình hình tổ chức thực hiện các quyđịnh của pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước.

2. Tình hình thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước trên địa bàn.

3. Tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước 
sinh hoạt tại địa phương.

4. Kết quả điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc 
thực hiện trình tự, thủtục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

5. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phá thiện và tham 
gia giải quyết sực cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm quyền.

6. Tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền.

7. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về tài nguyên nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

8.  Tuyêntruyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước.

9. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xâydựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ 
công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

10. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong công tác quản lý tài nguyên nước.



Phụ lục II
MẪU THỐNG KÊ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ 

KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT (DÀNH CHO UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ)
(Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng7

năm2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Thông tin vềcôngtrìnhkhaithác

TT

Tên tổ 
chức/cá 

nhân đăng 
ký khai thác 
nước dưới 

đất

Địa chỉ liên 
hệ

Số điện 
thoại

Thời gian xác 
nhận đăngký

Vịtrícôngtrình. 
(Ghirõ thôn/tổ; 
xã/phường; 
quận/huyện nơi 
đặt công trình 
khai thác nước 
dưới đất)

Chiều sâu 
khai thác 
(m)

Lượng nước 
khai thác, sử 
dụng

(m3/ngàyđê
m)

Mụcđíchkhaithác, 
sửdụngnước
(Ghirõkhaithác, sử 
dụng nước cho: ăn 
uống, sinh hoạt 
hộgia đình;sản 
xuất, kinh doanh, 
dịch vụ hoặc các 
mục đích khác)

1
2
3
4
5
…



Phụ lục III
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

(DÀNH CHO UBND CẤP HUYỆN)
(Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng7

năm2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Số lượng các cuộc thanh 
tra, kiểm tra

Số lượng đối tượng thanh 
tra, kiểm tra

Số lượng tổ chức, cá nhân 
bị xử phạt

Tổng số tiền xử phạt vi 
phạm hành chính

Kỳ 
trước

Kỳ 
báo 
cáo

Thay đổi Kỳ 
trước

Kỳ 
báo 
cáo

Thay đổi Kỳ 
trước

Kỳ 
báo 
cáo

Thay đổi Kỳ 
trước

Kỳ báo 
cáo Thay đổiTT Tỉnh

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4) (5) (6)=(5)-
(4) (7) (8) (9)=(8)-

(7) (10) (11) (12)=(11)-
(10)

 Tổng             

1 Xã A             

2 Xã B             

... ...             



Phụ lục IV
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

(DÀNH CHO UBND CẤP XÃ)
(Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng7

năm2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Số lượng các cuộc thanh 
tra, kiểm tra

Số lượng đối tượng thanh 
tra, kiểm tra

Số lượng tổ chức, cá nhân 
bị xử phạt

Tổng số tiền xử phạt vi 
phạm hành chính

Kỳ 
trước

Kỳ báo 
cáo Thay đổi Kỳ trước

Kỳ 
báo 
cáo

Thay đổi Kỳ 
trước

Kỳ 
báo 
cáo

Thay đổi Kỳ 
trước

Kỳ báo 
cáo Thay đổiTT Tỉnh

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

(4) (7) (8) (9)=(8)-
(7) (10) (11) (12)=(11)-

(10)

 Tổng             

1 Thôn/TDP 
A

            

2 Thôn/TDP 
B

            

... ...             


