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Số:         /GP-UBND Tuyên Quang, ngày       tháng  11  năm 2021 

 
GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

CHỦ TỊCH UỶ  BAN  NHÂN  DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 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 27/11/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;  

Căn cứ Nghị định 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính 

phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất; 

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 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 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định về bảo vệ nước dưới trong các hoạt 

động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất; 

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất ngày 

12/11/2021 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Vận tải Hoàng 

Sơn và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 

trình số 462/TTr-STNMT ngày 18/11/2021 về việc cấp giấy phép thăm dò 

nước dưới đất cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Vận tải 

Hoàng Sơn tại xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Vận tải 

Hoàng Sơn (địa chỉ: Số nhà 19, phố Hoa lư, tổ 01, phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) thăm dò nước dưới đất với các 

nội dung chủ yếu sau đây: 
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1. Mục đích thăm dò: Cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho Dự 

án đầu tư khai thác, chế biến đá granit và đá phiến làm vật liệu xây dựng thông 

thường mỏ Thành Công, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Vận tải Hoàng Sơn. 

2. Quy mô thăm dò:  

Số lượng lỗ khoan thăm dò 02 lỗ khoan phục vụ đánh giá trữ lượng 

phục vụ quy mô khai thác nước dưới đất: 19 m3/ngày. 

3. Vị trí công trình thăm dò: Xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang. Khu vực thăm dò được giới hạn bởi các điểm khép góc từ 1 

đến 17 có tọa độ như Phụ lục 1 đính kèm Giấy phép này. 

4. Tầng chứa nước thăm dò: Tầng chứa nước khe nứt vỉa trong các đá 

magma, phức hệ Ngân Sơn (ℽ -PZ2 ns). 

5. Khối lượng các hạng mục thăm dò chủ yếu: Khoan thăm dò nước 

dưới đất, bơm thí nghiệm; lấy, phân tích mẫu nước (theo Phụ lục 2 đính kèm 

Giấy phép này).  

6. Thời hạn thăm dò: 30 ngày kể từ ngày ký Giấy phép. 

Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng 

và Vận tải Hoàng Sơn: 

1. Thực hiện đúng các nội dung của Thiết kế giếng thăm dò nước dưới 

đất đã được phê duyệt. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy 

phép này; nếu thay đổi nội dung quy định tại Điều 1 phải được cơ quan cấp 

phép đồng ý bằng văn bản. 

2. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan 

đến thiết kế, thi công công trình thăm dò; đơn vị thi công khoan thăm dò - 

khai thác nước dưới đất phải đáp ứng yêu cầu năng lực theo quy định của Nghị 

định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

3. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường. Nếu 

trong quá trình khoan thăm dò nước dưới đất mà phát hiện có dấu hiệu của 

nước khoáng thì phải tạm dừng hoạt động khoan thăm dò và báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để có biện pháp xử lý kịp thời.  

4. Thực hiện bảo vệ nguồn nước dưới đất theo quy định tại Thông tư 

số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Quy định về bảo vệ nước dưới trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai 

thác nước dưới đất. Trong trường hợp giếng khoan bị hỏng, bị hủy bỏ trong 

quá trình thi công hoặc không có kế hoạch sử dụng phải được trám lấp theo 

quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 
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Điều 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Vận tải Hoàng Sơn 

có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 của 

Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chậm nhất năm (05) 

ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng 

và Vận tải Hoàng Sơn còn tiếp tục thăm dò nước dưới đất như quy định tại 

Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy 

định. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Giám đốc Công ty 

trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Vận tải Hoàng Sơn, Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Cục Quản lý Tài nguyên nước;     (Báo cáo)       

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh phụ trách TNMT; 

- Phó CVP Nguyễn Thanh; 

- Chuyên viên KS; 

- Lưu VT, (Đ 16). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang    
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PHỤ LỤC  1 

Ranh giới, tọa độ khu vực thăm dò nước dưới đất 

(Kèm theo Giấy phép thăm dò số         /GP-UBND ngày       /11/2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

Điểm 

góc 

Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 106000', múi chiếu 30 Điểm 

góc 

Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 106000', múi chiếu 30 

X(m) Y(m) X(m) Y(m) 

1 2.435.336 402.513 10 2.434.531 402.675 

2 2.435.292 402.592 11 2.434.806 402.810 

3 2.435.225 402.541 12 2.434.755 402.894 

4 2.435.121 402.625 13 2.434.644 402.845 

5 2.435.160 402.680 14 2.434.598 403.032 

6 2.435.104 402.766 15 2.434.394 402.882 

7 2.434.937 402.601 16 2.434.118 402.859 

8 2.434.837 402.543 17 2.434.529 402.354 

9 2.434.587 402.519    
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PHỤ LỤC  2 

Khối lượng các hạng mục thăm dò nước dưới đất chủ yếu 

(Kèm theo Giấy phép thăm dò số         /GP-UBND ngày       /11/2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)  

 

STT Hạng mục công việc 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

HẠNG MỤC: KHOAN THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

1 KHOAN THĂM DÒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN     

 1.1 Khoan thăm dò 02 lỗ khoan, mỗi lỗ khoan sâu 50 m m 100 

 1.2 Kết cấu 02 lỗ khoan    

 Ống chống PVC m 81  

 Ống lọc PVC m 30 

2 BƠM HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM   

2.1 Bơm thổi rửa giếng khoan mỗi giếng 3 ca ca 6 

2.2 
Bơm hút nước thí nghiệm đơn, 1 lần hạ thấp, mỗi lỗ 

khoan bơm 3 ca 
ca 6 

3 LẤY MẪU PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC   

 
Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu theo QCVN09-MT 

2015/BTNMT 
Mẫu 2 

4 
LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ THI CÔNG LỖ KHOAN 

THĂM DÒ 
Báo cáo 1 

 

 

Ghi chú: Khối lượng chi tiết các hạng mục thăm dò nước dưới đất theo 

thiết kế giếng thăm đo đã được thẩm định. 
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