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BỘ TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 12/2014/TT-BTNMT 

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

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014  

THÔNG TƯ 
Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt 

 
Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính 

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

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Tổng Giám đốc 
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Vụ trưởng Vụ Khoa 
học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Quy định kỹ 
thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt.  

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định nội dung điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt và 

hướng dẫn kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên 

nước; các tổ chức và cá nhân thực hiện các dự án điều tra, đánh giá tài nguyên 
nước mặt trên lãnh thổ Việt Nam với các tỷ lệ điều tra 1:200.000, 1:100.000, 
1:50.000, 1:25.000. 

Điều 3. Mục đích điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt 
1. Tạo lập bộ thông tin, số liệu phản ánh đầy đủ hiện trạng tài nguyên nước 

mặt vùng điều tra, xác định các vấn đề về tình hình khai thác sử dụng nước mặt, 
chất lượng nguồn nước mặt và các vấn đề khác có liên quan. 

2. Phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước mặt tại Trung ương 
và địa phương. 

3. Làm cơ sở cho việc lập quy hoạch tài nguyên nước mặt và quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lưu vực sông. 
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4. Phục vụ cho các nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin tài nguyên nước mặt 
cho các ngành, các địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác 
sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước. 

 
Chương II 

NỘI DUNG ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT 
 

Điều 4. Lập dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt 
1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, nghiệm thu và bàn giao 

các sản phẩm các đề án, dự án thực hiện theo các quy định hiện hành. 
2. Dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt có thể lập dự án riêng hay 

trong đề án, dự án chung cho cả nguồn nước mặt và nước dưới đất gọi là dự án 
điều tra tài nguyên nước tương ứng với các tỷ lệ. 

Điều 5. Nội dung dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt 
1. Công tác ngoại nghiệp: 
a) Chuẩn bị  
Nhận nhiệm vụ điều tra thực địa; xác định đối tượng, phạm vi điều tra thực 

địa; lập kế hoạch, phương án, lộ trình đi điều tra tại thực địa; chuẩn bị biểu mẫu, 
vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ điều tra; liên hệ địa phương và các 
công tác chuẩn bị khác; 

b) Tiến hành điều tra thực địa  
Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về đặc điểm, tình hình tài 

nguyên nước mặt tại các cơ quan ở địa phương vùng điều tra; điều tra theo lộ 
trình đã xác định; đo đạc dòng chảy; lấy và bảo quản mẫu nước phân tích trong 
phòng thí nghiệm; điều tra các công trình khai thác, sử dụng nước; chỉnh lý số 
liệu điều tra thực địa, bảo dưỡng thiết bị máy móc hàng ngày; điều tra, thu thập 
thông tin bổ sung; 

c) Sản phẩm công tác ngoại nghiệp  
Báo cáo kết quả điều tra thực địa; sơ đồ tài liệu thực tế của các tuyến và vị trí 

các điểm điều tra trên nền bản đồ địa hình tương ứng với từng tỷ lệ; các bảng 
tổng hợp, thống kê kết quả điều tra ở từng đoạn sông, hồ và công trình khai thác, 
sử dụng với từng sông, hồ theo từng lưu vực sông, đơn vị hành chính; bảng thống 
kê danh mục các đoạn sông, hồ chứa, ao hồ tự nhiên và các công trình khai thác 
sử dụng nước trên sông đã điều tra; phiếu điều tra, sổ nhật ký điều tra thực địa và 
các tài liệu điều tra thực địa khác. 

2. Công tác nội nghiệp: 
a) Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu trước khi thực địa và triển khai công tác 

điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt; 
b) Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập sau quá trình điều tra 

thực địa và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá; 
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Sản phẩm công tác tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập sau quá 
trình điều tra thực địa và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá bao 
gồm: Các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp theo từng lưu vực 
sông, đơn vị hành chính; bảng thống kê danh mục các sông và các điểm, khu vực 
đã điều tra tổng hợp; danh mục đoạn sông, hồ, ao và công trình khai thác, sử dụng 
nước đã điều tra chi tiết và thông tin khác. 

c) Ứng dụng công cụ mô hình toán 
Sản phẩm công tác ứng dụng công cụ mô hình toán bao gồm các loại báo cáo 

về công tác: Thu thập tài liệu; tổng hợp, phân tích, xử lý tài liệu; nhập dữ liệu vào 
mô hình; chỉnh lý mô hình; xây dựng kịch bản và dự báo bằng mô hình; kết quả 
ứng dụng mô hình. 

3. Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước mặt bao gồm: 
a) Phân tích, đánh giá các đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông, đặc điểm hồ 

chứa, ao hồ tự nhiên thuộc đối tượng điều tra;  
b) Phân tích, đánh giá đặc điểm, diễn biến của tài nguyên nước mưa theo lưu 

vực sông, đơn vị hành chính và vùng điều tra; 
c) Phân tích, đánh giá đặc điểm, diễn biến số lượng tài nguyên nước mặt theo 

lưu vực sông, đơn vị hành chính và vùng điều tra; 
d) Phân tích, đánh giá chất lượng nước mặt theo lưu vực sông, đơn vị hành 

chính và vùng điều tra; 
đ) Đánh giá khả năng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt phục vụ cho các 

mục đích; 
e) Xác định các vấn đề nổi cộm liên quan đến tài nguyên nước mặt; 
g) Sản phẩm công tác phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước 

mặt bao gồm các loại báo cáo chuyên đề về: Đặc điểm hệ thống sông, hồ; đặc điểm 
tài nguyên nước mưa; đặc điểm, diễn biến số lượng tài nguyên nước mặt; đặc 
điểm, diễn biến chất lượng nước mặt; khả năng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
mặt; các vấn đề nổi cộm liên quan đến tài nguyên nước mặt. 

4. Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ: 
a) Bản đồ tài liệu thực tế tài nguyên nước mặt; 
b) Bản đồ tài nguyên nước mặt; 
c) Bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt.  
Điều 6. Hồ sơ sản phẩm điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt 
Hồ sơ sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá kết thúc theo niên độ hoặc kết thúc 

toàn bộ dự án bao gồm: 
1. Báo cáo kết quả điều tra thực địa. 
2. Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt. 
3. Báo cáo tóm tắt. 
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4. Các báo cáo chuyên đề bao gồm: Đặc điểm hệ thống sông, hồ; đặc điểm tài 
nguyên nước mưa; đặc điểm, diễn biến số lượng tài nguyên nước mặt; đặc điểm, 
diễn biến chất lượng nước mặt; khả năng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt; 
các vấn đề nổi cộm liên quan đến tài nguyên nước mặt. 

5. Các bản đồ bao gồm: Bản đồ tài liệu thực tế tài nguyên nước mặt; bản đồ tài 
nguyên nước mặt; bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt. 

6. Phụ lục: Các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp theo từng 
lưu vực sông, đơn vị hành chính; bảng thống kê danh mục các sông và các điểm, 
khu vực đã điều tra tổng hợp; danh mục đoạn sông, hồ, ao và công trình khai thác, 
sử dụng nước đã điều tra chi tiết và thông tin khác. 

Điều 7. Lưu trữ và công bố kết quả điều tra, đánh giá 
Việc lưu trữ và công bố kết quả công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước 

mặt được thực hiện theo quy định hiện hành. 
 

Chương III 
KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT 

 
Điều 8. Nguyên tắc điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt  
1. Bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ, thống nhất giữa việc điều tra, đánh giá theo 

vùng lãnh thổ, từng sông và từng lưu vực sông; giữa việc điều tra, đánh giá của 
Trung ương với việc điều tra, đánh giá của địa phương; giữa việc điều tra, đánh giá 
hiện trạng khai thác sử dụng nước mặt và nước dưới đất với điều tra đánh giá hiện 
trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước theo chuyên đề. 

2. Kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý 
nhà nước về tài nguyên nước với cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo và 
các nhu cầu khác của cộng đồng. 

3. Thông tin, số liệu phải được thu thập đầy đủ, phản ánh đúng hiện trạng tài 
nguyên nước mặt vùng điều tra. 

4. Thông tin dữ liệu, kết quả điều tra tài nguyên nước mặt phải được định kỳ rà 
soát, cập nhật, bổ sung, được tổng hợp và công bố trong hệ thống chỉ tiêu thống kê 
ngành tài nguyên và môi trường. 

Điều 9. Công tác ngoại nghiệp 
1. Chuẩn bị: 
a) Nhận nhiệm vụ điều tra thực địa: 
- Nghiên cứu nhiệm vụ điều tra thực địa và các tài liệu liên quan, giới hạn, 

khoanh vùng điều tra, xác định đối tượng, khối lượng điều tra khảo sát; 
- Xác định mục đích, nội dung các thông tin cần điều tra; 
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- Nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn: Văn bản pháp lý đề cương đã sử dụng 
làm căn cứ và các tài liệu tham chiếu khác. 

b) Xác định đối tượng, phạm vi điều tra thực địa:  
- Phạm vi điều tra: Lưu vực sông, tỉnh, huyện, xã; 
- Đối tượng điều tra: Được xác định theo từng tỷ lệ điều tra. 

Tỷ lệ Sông, suối 
(km) 

Ao, hồ, đầm 
(m3) 

Công trình cấp nước 
(m3/ngđ) 

1:25.000 ≥ 10 ≥ 100.000 ≥ 10.000 
1:50.000 ≥ 20 ≥ 250.000 ≥ 20.000 
1:100.000 ≥ 30 ≥ 500.000 ≥ 30.000 
1:200.000 ≥ 40 ≥ 1.000.000 ≥ 40.000 

c) Lập kế hoạch, phương án, lộ trình đi điều tra tại thực địa: 
Dựa trên yêu cầu về đối tượng, mục đích, phạm vi điều tra và mức độ khó 

khăn của địa hình đã được xác định để lập kế hoạch, phương án, lộ trình điều tra:  
- Xác định các vị trí trọng điểm thông qua điều kiện thực tế tìm hiểu thu thập 

về vùng điều tra; 
- Xác định tuyến điều tra tài nguyên nước mặt: 
+ Nghiên cứu đặc điểm địa hình vùng điều tra, tình hình giao thông; 
+ Đánh giá mức độ khó khăn của địa hình tại khu vực điều tra; 
+ Xác định tuyến trên nền bản đồ địa hình tương ứng với tỷ lệ điều tra: 

Tỷ lệ Số lượng tuyến/diện tích điều tra 
1:25.000 1/1km2 
1:50.000 1/3km2 
1:100.000 1/5km2 
1:200.000 1/10km2 

+ Yêu cầu các tuyến điều tra phải bám sát theo đối tượng điều tra. 
- Xây dựng phương án, lộ trình điều tra: 
+ Thiết lập phương án làm việc với các đơn vị tại địa phương trước khi ra hiện 

trường nhằm thu thập tình hình cụ thể và các nội dung công tác phục vụ việc điều 
tra tại hiện trường; 

+ Cần căn cứ vào điều kiện thực tế, xác định phương án và lộ trình điều tra 
hợp lý; 

+ Trường hợp phương án điều tra được lập sai khác so với kế hoạch ban đầu 
trong công tác nội nghiệp, cần thông báo kịp thời cho các cấp có thẩm quyền phê 
duyệt điều chỉnh phương án điều tra. 

- Dự trù phương tiện chuyển quân, xác định điểm tập kết nếu có. 
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d) Chuẩn bị biểu mẫu, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ điều tra 
bao gồm: 

- Biên bản làm việc; 
- Bản đồ địa hình tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ điều tra hoặc chi tiết hơn tỷ lệ điều tra; 
- Sổ nhật ký điều tra (Phụ lục 1: Mẫu sổ nhật ký điều tra khảo sát tài nguyên 

nước mặt); 
- Mẫu phiếu điều tra (Phụ lục 2A: Mẫu phiếu điều tra); 
- Sổ ghi đo lưu lượng, độ sâu (Phụ lục 2B: Mẫu sổ đo); 
- Máy GPS cầm tay, thước dây, đồng hồ bấm giây; 
- Thiết bị đo lưu tốc (phao, lưu tốc kế, cốc quay); 
- Nhiệt kế, giấy quỳ, máy đo nhanh chất lượng nước để đo các thông số: nhiệt độ, 

pH, TSS, độ dẫn điện và các thông số cơ bản khác; 
- Dụng cụ lấy và bảo quản mẫu nước; 
- Máy ảnh, la bàn; 
- Dụng cụ dự phòng (áo phao, đèn pin, pin). 
đ) Liên hệ địa phương và các công tác chuẩn bị khác: Liên hệ với các sở, ban, 

ngành tại địa phương liên quan bằng văn bản về các nội dung, thông tin, số liệu 
cần thu thập. 

2. Tiến hành điều tra thực địa: 
a) Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về đặc điểm, tình hình tài 

nguyên nước mặt tại các cơ quan ở địa phương vùng điều tra: 
- Điều tra thu thập tài liệu về đặc điểm tình hình tài nguyên nước (về số lượng 

nước, chất lượng nước, lũ lụt, hạn hán, các hình thức khai thác nước, số lượng và 
loại công trình khai thác) ở địa phương;  

- Điều tra, thu thập các thông số kỹ thuật của hồ chứa, các thông số đặc trưng 
của ao hồ tự nhiên, hiện trạng khai thác sử dụng nước tại các hồ, ao; 

- Xác định những vấn đề nổi cộm có liên quan đến tài nguyên nước của địa phương; 
- Thu thập các thông tin chung về vị trí, lộ trình sẽ tiến hành điều tra khai thác 

sử dụng tài nguyên nước mặt (tên, vị trí nguồn nước mặt, thôn xóm khu vực, vị trí 
điều tra); 

- Yêu cầu thông tin thu thập: 
+ Tính liên tục: Liên tục theo thời gian đối với từng loại thông tin; đối với các 

thông tin về mưa và lưu lượng yêu cầu phải có độ dài tối thiểu 11 năm; 
+ Tính đồng nhất: Đảm bảo theo định hướng đã được phê duyệt; 
+ Tính xác thực: Được cơ quan chuyên môn, có thẩm quyền xác nhận, thông 

tin, tài liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; 
+ Tính phù hợp: Tài liệu thu thập cung cấp thông tin về đối tượng điều tra 

đánh giá tài nguyên nước; 
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+ Tính cấp thiết: Nhằm đạt được yêu cầu nội dung và mục tiêu dự án. 
Ngoài ra các thông tin thu thập phải được cập nhật, mang tính chọn lọc; mức 

độ thu thập tài liệu tương ứng với các tỷ lệ điều tra quy định trong phụ lục 4: Mức 
độ tài liệu thu thập tương ứng với các tỷ lệ điều tra. 

b) Điều tra theo lộ trình đã xác định dọc hai bên bờ sông, suối, bãi sông và 
tuyến vuông góc với sông, suối để quan sát, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, khoanh vùng, 
thu thập thông tin, dữ liệu về đặc điểm, đặc trưng hình thái sông, đặc điểm hồ; các 
yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên nước mặt; 

c) Đo đạc dòng chảy:  
- Nguyên tắc lựa chọn vị trí đo đạc dòng chảy: 
+ Vị trí điều tra phải khống chế được lượng dòng chảy của sông, lưu vực; 
+ Vị trí đo được lựa chọn căn cứ vào mạng lưới sông, suối, công trình khai 

thác sử dụng nước; 
+ Đảm bảo yêu cầu đo đạc, xác định chính xác được lưu lượng sông, suối;  
+ Khoảng cách giữa các mặt cắt: Có thể lấy trung bình từ 1km đến 5km đo một 

mặt cắt, sông dài đo thưa hơn sông ngắn. 
- Tiêu chuẩn lựa chọn đoạn sông đặt vị trí đo đạc, điều tra: 
+ Đoạn sông tương đối thẳng; 
+ Không có thác nước, bãi nổi; 
+ Lòng sông không có bèo, rác, cây cối hoặc chướng ngại vật khác; 
+ Nước chảy tương đối đều; 
+ Dòng chảy duy trì liên tục; 
+ Không có những tác động đáng kể của con người làm ảnh hưởng đến trạng 

thái dòng chảy hay ảnh hưởng đến công trình quan trắc. 
- Mật độ đo đạc mặt cắt ngang: 

Tỷ lệ Số lượng mặt cắt/chiều dài sông 
1:25.000 1/0,8 - 1,2km 
1:50.000 1/1,8 - 2,2km 
1:100.000 1/2,8 - 3,2km 
1:200.000 1/3,8 - 4,2km 

- Lựa chọn vị trí đo đạc: Đo đạc thủy văn dựa theo mật độ đo đạc mặt cắt 
ngang theo các tỷ lệ điều tra ở trên, vị trí đo đạc tài nguyên nước được gắn đồng 
thời với vị trí tiến hành đo đạc mặt cắt ngang và bảo đảm các yêu cầu sau: 

+ Vị trí đo tại nơi giao cắt địa giới hành chính; 
+ Vị trí đo tại nơi hợp lưu, phân lưu; 
+ Vị trí đo tại nơi thể hiện hình thái dòng sông; 
+ Vị trí đo trước khi qua đập dâng, đập tràn, đập thủy điện, qua cầu; 
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+ Vị trí đo trước khi qua công trình khai thác sử dụng nước mặt; 
+ Vị trí đo tại các vị trí xả thải trực tiếp vào nguồn nước. 
- Xác định thủy trực đo trên mặt cắt ngang:  
+ Số thủy trực đo sâu trên mỗi mặt cắt ngang được xác định: 

Với vùng sông ảnh hưởng triều 

Độ rộng mặt nước (m) <50 50-100 100-300 300-1.000 >1.000 
Số thủy trực đo sâu 20 20-30 30-40 40-50 50-60 

Với vùng sông không ảnh hưởng triều 

Độ rộng mặt nước (m) <3 3-5 5-10 10-20 20-40 >40 
Số thủy trực đo sâu 2-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-21 

+ Số thủy trực đo lưu tốc trên mỗi mặt cắt ngang được xác định: 
Với vùng sông ảnh hưởng triều 

Độ rộng mặt nước (m) <200 200-500 500-1.000 >1.000 
Số thủy trực đo lưu tốc 3 3-5 6-8 9 

Với vùng sông không ảnh hưởng triều 

Độ rộng mặt nước (m) <3 3-5 5-10 10-20 20-40 >40 
Số thủy trực đo lưu tốc 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-10 

- Xây dựng mốc độ cao: Nơi khó khăn, xa xôi có thể dùng độ cao giả định; có 
thể lợi dụng tảng đá lớn, nền đá gốc chắc chắn để làm mốc độ cao; 

- Quy trình đo: Xác định chiều rộng sông bằng sào tiêu, căng dây hoặc máy 
toàn đạc; đo sâu và đo lưu tốc tại các thủy trực; 

- Vẽ các mặt cắt dọc và ngang:  
+ Sông chính: Tỷ lệ vẽ mặt cắt dọc từ 1:100.000 đến 1:50.000, mặt cắt ngang 

từ 1:1.000 đến 1:500; 
+ Sông, suối nhỏ: Tỷ lệ vẽ mặt cắt dọc từ 1:50.000 đến 1:10.000, mặt cắt 

ngang từ 1:500 đến 1:200. 
- Các yếu tố bắt buộc đo đạc: Mực nước; lưu lượng;  
- Thời gian đo: 
+ Thời gian đo điều tra mỗi mùa cạn ít nhất là 3 tháng (kể từ lần đo đầu tiên 

đến lần đo cuối cùng trong một mùa cạn); 
+ Trong một tháng ít nhất phải đo 2 lần, mỗi mùa cạn đo ít nhất 12 lần, giảm 

số lần đo ở thời kỳ kiệt ổn định; 
+ Khi có mưa vừa, thời gian lần đo tiếp theo sớm nhất là 5 ngày. 
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- Chế độ đo: 
+ Mùa kiệt: Với vùng không ảnh hưởng triều đo 2 ốp vào lúc 7h và 19h; với 

vùng ảnh hưởng triều đo liên tục 24h vào giờ tròn; 
+ Mùa lũ: Với vùng không ảnh hưởng triều đo 4 ốp vào lúc 1h, 7h, 13h và 19h; 

với vùng ảnh hưởng triều đo liên tục 24h vào giờ tròn. 
d) Lấy và bảo quản mẫu nước phân tích trong phòng thí nghiệm: 
- Mật độ điểm lấy mẫu; 
- Vị trí lấy mẫu đảm bảo các yêu cầu sau:  
+ Trước các công trình khai thác sử dụng nước về phía thượng lưu; 
+ Tại các vị trí đo mặt cắt ngang và đo mực nước, lưu lượng; 
+ Lấy mẫu cách mặt nước từ 20 - 30cm, cách mép nước tối thiểu 1m. 
- Quy trình lấy mẫu và bảo quản mẫu để quan trắc chất lượng nước mặt thực 

hiện theo các quy định hiện hành; 
- Phương pháp phân tích xác định các thông số chất lượng nước mặt thực hiện 

theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn quốc gia hiện hành hoặc tiêu chuẩn phân tích 
tương ứng của các tổ chức quốc tế; phương pháp đánh giá sai số kết quả phân tích 
được thực hiện theo quy định hiện hành. 

đ) Điều tra các công trình khai thác sử dụng nước; 
Cần xác định các nội dung chi tiết như: Nhiệm vụ công trình; quy mô, kích 

thước công trình; phạm vi cấp nước; hiện trạng làm việc thực tế của công trình. 
e) Chỉnh lý số liệu điều tra thực địa, bảo dưỡng thiết bị máy móc hàng ngày: 
- Chỉnh lý hàng ngày: 
+ Kiểm tra, chỉnh lý tài liệu, sổ nhật ký điều tra thực địa;  
+ Kiểm tra, chỉnh lý các tài liệu, kết quả điều tra từ các vị trí điều tra;  
+ Sơ bộ nhận định khối lượng các thông tin đã điều tra để điều chỉnh kế hoạch, 

phương án lộ trình (nếu có); 
+ Liệt kê những tài liệu, số liệu thu thập được, phân thành các nhóm; 
+ Chuẩn hóa tài liệu thu thập, tổ chức thành các tệp tin hay bảng biểu;  
+ Chỉnh lý tài liệu; Kiểm tra tính hợp lý của tài liệu theo không gian và thời 

gian dựa vào các tương quan quy luật trạm trên, trạm dưới, điều kiện diễn biến khí 
tượng thủy văn và ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên, xã hội và ảnh hưởng của 
các nhân tố liên quan;  

+ Tính toán kết quả các yếu tố đo đạc điều tra khảo sát. 
- Chỉnh lý theo mùa thực địa (hay theo năm) phục vụ công việc nghiệm thu 

hàng năm: 
+ Hoàn thiện các thông tin, dữ liệu điều tra thực địa; 
+ Xử lý, chỉnh lý các kết quả điều tra; 
+ Tổng hợp kết quả điều tra thực địa, xây dựng sơ đồ, biểu bảng thống kê; 
+ Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa. 
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g) Điều tra, thu thập thông tin bổ sung. 
Sau khi rà soát quá trình điều tra thực địa, nếu có vấn đề phát sinh ảnh hưởng 

tới kết quả của quá trình điều tra hoặc ảnh hưởng tới công tác đánh giá sau này thì 
cần tiến hành điều tra, thu thập bổ sung.  

Điều 10. Công tác nội nghiệp 
1. Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu trước khi thực địa và triển khai công tác 

điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt: 
a) Thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến vùng điều tra: 
- Thu thập các dự án có liên quan đến vùng điều tra, các loại bản đồ (bản đồ 

địa hình, hành chính, thảm phủ thực vật); 
- Khoanh vùng, giới hạn phạm vi điều tra trên bản đồ; 
- Sơ bộ xác định các sông thuộc đối tượng điều tra trên bản đồ; 
- Thu thập tài liệu phục vụ điều tra:  
+ Tổng quan về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của khu vực: Vị trí địa lý, địa 

hình, đất đai và lớp thảm phủ thực vật; 
+ Tổng quan về điều kiện khí tượng thủy văn của lưu vực: Hệ thống mạng lưới 

sông suối, đặc trưng hình thái sông suối trong vùng nghiên cứu, mạng lưới trạm đo 
khí tượng thủy văn, tình hình quan trắc và liệt tài liệu, đánh giá chất lượng tài liệu, 
đặc điểm khí hậu (chế độ nhiệt, số giờ nắng, chế độ ẩm, chế độ mưa bốc hơi, gió, 
bão, áp thấp nhiệt đới); đặc điểm thủy văn (dòng chảy năm và chế độ dòng chảy 
năm, phân phối dòng chảy năm, biến động dòng chảy năm, dòng chảy mùa lũ, 
dòng chảy mùa cạn, dòng chảy bùn cát); 

+ Tổng quan về hiện trạng các công trình khai thác, sử dụng nước trong khu 
vực: Số lượng công trình; quy mô công trình; năng lực công trình; 

+ Tổng quan về nhu cầu sử dụng nước và khả năng đáp ứng nguồn nước cho 
các mục đích sử dụng trong khu vực: Yêu cầu cấp nước phát triển sản xuất nông 
nghiệp và chăn nuôi; yêu cầu cấp nước sinh hoạt; yêu cầu cấp nước cho sản xuất 
công nghiệp; yêu cầu nước cho nuôi trồng thủy sản; sử dụng nước trong thủy điện; 
duy trì dòng chảy hạ lưu của sông; yêu cầu về phòng chống lũ; 

+ Tổng quan về điều kiện và định hướng phát triển kinh tế - xã hội. 
b) Rà soát, thống kê, đánh giá tính đầy đủ, mức độ tin cậy của các thông tin, dữ 

liệu đã thu thập: 
Những thông tin, số liệu, dữ liệu bao gồm: 
- Những số liệu, dữ liệu phục vụ trực tiếp cho dự án; 
- Những số liệu, dữ liệu phục vụ gián tiếp cho dự án; 
- Những số liệu, dữ liệu có thể sử dụng tính toán;  
- Những số liệu, dữ liệu mang tính chất tham khảo. 
c) Thống kê, lập danh mục các thông tin, dữ liệu đã thu thập. 
Lập bảng thống kê danh mục các thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác điều 

tra, đánh giá tài nguyên nước mặt. Khung cấu trúc bảng được quy định trong phụ 
lục 2D: Các mẫu bảng thống kê. 
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d) Rà soát, lập kế hoạch triển khai dự án: 
- Rà soát các kết quả điều tra đã thu thập được, các văn bản giao kế hoạch thực 

hiện các dạng công tác để nắm rõ khối lượng, tiến độ, mục tiêu kế hoạch năm hoặc 
bước dự án do cấp có thẩm quyền phê duyệt, mối tương quan giữa bước kế hoạch 
với mục tiêu, nhiệm vụ tổng thể của dự án; 

- Lập kế hoạch, tiến độ các dạng công tác chính theo yêu cầu nhiệm vụ được giao; 
- Lựa chọn thời gian: Mùa lũ, mùa kiệt phải đảm bảo an toàn cho điều tra viên 

và đảm bảo yêu cầu thu thập cập nhật thông tin kịp thời. 
đ) Chuẩn bị nội dung làm việc: 
- Thống kê các cơ quan đơn vị cần tham vấn thông tin; 
- Xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể và thông báo trước với các đơn vị cần 

tham vấn thông tin.  
e) Giao nhiệm vụ cho các nhóm thực hiện. 
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm trước khi ra hiện trường, mỗi nhóm 

tối thiểu 3 người và có 1 nhóm trưởng. 
2. Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập sau quá trình điều tra 

thực địa và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá: 
a) Rà soát, phân loại, các thông tin, dữ liệu thu thập, điều tra thực địa phục vụ 

cho việc đánh giá; lập bảng thống kê tài liệu và khả năng sử dụng của các tài liệu 
đó cho các chuyên đề đánh giá. Mẫu bảng thống kê được quy định trong phụ lục 2D: 
Các mẫu bảng thống kê.. 

b) Xử lý, tổng hợp thông tin, dữ liệu và xây dựng các biểu, bảng, đồ thị: 
- Lập danh mục các đoạn sông cạn kiệt, mất dòng; các đoạn sông bồi xói, sạt 

lở; các đoạn sông xảy ra lũ lụt; các đoạn sông phân lưu, nhập lưu; các đoạn sông bị 
ô nhiễm hoặc có dấu hiệu bị ô nhiễm; 

- Lập các loại đồ thị diễn biến hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt theo thời 
gian; đồ thị biểu diễn thành phần hóa học, chất lượng nước; đồ thị dự báo nhu cầu 
sử dụng nước mặt của các khu vực trong tương lai. 

c) Lập các sơ đồ điều tra tài nguyên nước mặt: Sơ đồ các đoạn sông cạn kiệt, 
mất dòng; các đoạn sông bồi xói, sạt lở; các đoạn sông xảy ra lũ lụt; các đoạn sông 
phân lưu, nhập lưu; các đoạn sông bị ô nhiễm hoặc có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

3. Ứng dụng công cụ mô hình toán: 
a) Phân tích, tổng hợp và lựa chọn công cụ mô hình mô phỏng: 
- Tổng hợp các công cụ mô hình đánh giá, mô phỏng số lượng nước và biện 

luận cho việc lựa chọn công cụ mô phỏng; 
- Thiết lập tiêu chí xây dựng mạng sơ đồ tính toán thủy văn, thủy lực; 
- Phân tích, biện luận và lựa chọn phương pháp xây dựng sơ đồ tính.  
b) Thực hiện việc mô phỏng số lượng nước theo không gian và thời gian trên 

các lưu vực sông: 
- Rà soát lại việc lựa chọn công cụ mô hình mô phỏng; 
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- Xem xét tình hình tài liệu và khả năng đáp ứng và chuẩn hóa thông tin dữ liệu; 
- Xem xét khả năng phối hợp, liên kết với các công cụ hỗ trợ khác; 
- Phân tích, lựa chọn các chỉ tiêu tính toán: Chỉ tiêu tính toán tưới, tiêu, phòng 

chống lũ; chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt, công nghiệp; chỉ tiêu duy trì dòng chảy hạ du;  
- Xây dựng quy trình tính toán mô phỏng và thực hiện việc mô phỏng số lượng 

nước theo không gian và thời gian trên lưu vực: Xây dựng bản đồ mưa năm, quan 
hệ dòng chảy năm ~ mưa năm; tính dòng chảy năm thiết kế QP, dòng chảy năm 
ứng với các tần suất thiết kế, dòng chảy chuẩn Q0, tính phân phối dòng chảy năm 
thiết kế,; tính dòng chảy lũ thiết kế, dòng chảy kiệt thiết kế; xác định hệ số biến 
động dòng chảy năm Cvy 

c) Hiệu chỉnh, kiểm định, đánh giá kết quả tính toán mô phỏng, khả năng mô 
phỏng, chất lượng mô phỏng:  

- Phân tích, tổng hợp các kết quả bài toán hiệu chỉnh để làm đầu vào cho bài 
toán kiểm định; 

- Phân tích, đánh giá chất lượng bài toán kiểm định và biện luận khả năng đưa 
vào thực tiễn; 

- Nhận xét, đánh giá, lập hồ sơ báo cáo kết quả và chuyển giao công nghệ. 
4. Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước mặt: 
a) Phân tích, đánh giá các đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông, đặc điểm hồ 

chứa, ao hồ tự nhiên thuộc đối tượng điều tra theo các nhóm thông tin sau: 
- Các thông tin chung về số lượng, phạm vi phân bố, hướng chảy, diện tích, 

chiều dài, độ rộng, độ dốc, mật độ lưới sông của lưu vực; mô đun dòng chảy; 
- Đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông và các yếu tố liên quan, gồm: Các 

thông số đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông; các hiện tượng lũ, lũ quét; hiện 
trạng cạn kiệt, mất dòng, đổi dòng; 

- Đặc trưng của hồ chứa, ao hồ tự nhiên và các yếu tố liên quan, gồm: Các 
thông số kỹ thuật của hồ chứa, các thông số đặc trưng của ao hồ tự nhiên; mục đích 
sử dụng, phạm vi cấp nước của hồ chứa, ao hồ tự nhiên; hiệu quả sử dụng của từng 
hồ chứa; 

- Đặc điểm các yếu tố tự nhiên và các ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy như 
địa hình, thảm phủ thực vật, lớp phong hóa, hiện trạng sử dụng đất, các công trình 
khai thác, sử dụng nước mặt và các yếu tố khác. 

b) Phân tích, đánh giá đặc điểm, diễn biến của tài nguyên nước mưa theo lưu 
vực sông, đơn vị hành chính và vùng điều tra về lượng mưa tháng, mùa, năm; phân 
bố lượng mưa theo thời gian và không gian; ảnh hưởng của lượng mưa đến chế độ 
dòng chảy; 

c) Phân tích, đánh giá đặc điểm, diễn biến số lượng tài nguyên nước mặt theo 
lưu vực sông, đơn vị hành chính và vùng điều tra, bao gồm: 

- Đánh giá tổng lượng nước trung bình; 
- Xác định tổng lượng nước tương ứng với các mức bảo đảm khác nhau; 
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- Đặc điểm, đặc trưng phân bố nguồn nước sông theo không gian; 
- Đặc điểm phân phối trong năm theo các tháng, mùa lũ, mùa kiệt; 
- Biến đổi tổng lượng nước trong thời kỳ nhiều năm; 
- Các đặc trưng dòng chảy trong mùa kiệt, tình hình hạn hán, thiếu nước trên 

các lưu vực sông; 
- Đặc điểm, đặc trưng dòng chảy lũ: Lưu lượng lũ lớn nhất, mô đun dòng chảy 

đỉnh lũ; 
- Đặc điểm nguồn nước của các hồ chứa; hồ, ao tự nhiên. 
d) Phân tích, đánh giá chất lượng nước mặt theo lưu vực sông, đơn vị hành 

chính và vùng điều tra, bao gồm: 
- Đánh giá khái quát chất lượng nước theo các mục đích sử dụng khác nhau; 
- Đánh giá khái quát tính chất vật lý, độ tổng khoáng hóa, hàm lượng các thành 

phần hóa học cơ bản; sự biến đổi của các đặc trưng chất lượng nước qua các thời kỳ; 
- Đặc điểm vùng triều, vùng ô nhiễm làm ảnh hưởng đến chất lượng các công 

trình khai thác chính; 
- Khoanh vùng chất lượng nước đáp ứng cho các mục đích sử dụng. 
đ) Đánh giá khả năng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt phục vụ cho các 

mục đích, bao gồm: Sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, canh tác nông nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản, thủy điện, giao thông thủy, dịch vụ du lịch, các mục đích khác. 

e) Xác định các vấn đề nổi cộm liên quan đến tài nguyên nước mặt.  
Phân tích, đánh giá tổng hợp hiện trạng tài nguyên nước mặt và tác động của 

điều kiện tự nhiên, đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội để xác định các vấn đề nổi 
cộm liên quan đến tài nguyên nước mặt. 

Nội dung các bước thực hiện tham khảo trong phụ lục 3: Tổng hợp, xây dựng 
hồ sơ sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá. 

5. Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ 
a) Chuẩn bị nội dung thông tin cho các bản đồ: 
- Bản đồ tài liệu thực tế tài nguyên nước mặt: 
+ Hiện trạng hệ thống sông, suối, hồ chứa, hồ ao tự nhiên, các công trình khai 

thác, sử dụng nước mặt trên sông; 
+ Hiện trạng hệ thống sông, hồ: mạng lưới sông; sự phân bố các hồ chứa, đập 

dâng, ao, hồ tự nhiên; 
+ Hiện trạng sử dụng đất, thảm phủ thực vật trên lưu vực sông; 
+ Các tuyến điều tra tổng hợp, các điểm điều tra chi tiết. 
- Bản đồ tài nguyên nước mặt: 
+ Mạng lưới sông, suối, hồ chứa, đập dâng, hồ, ao tự nhiên; 
+ Lượng mưa năm trung bình của các lưu vực sông; 
+ Tổng lượng nước năm trung bình của các lưu vực sông; 
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+ Mô đun dòng chảy năm trung bình của các lưu vực sông; 
+ Tổng lượng nước mùa kiệt trung bình của các lưu vực sông; 
+ Tổng lượng nước 3 tháng kiệt nhất; 
+ Tổng lượng nước tháng kiệt nhất; 
+ Mô đun dòng chảy tháng kiệt nhất; 
+ Lưu lượng nước trung bình tháng nhỏ nhất; 
+ Mô đun dòng chảy tháng nhỏ nhất; 
+ Lưu lượng nước trung bình tháng lớn nhất; 
+ Mô đun đỉnh lũ lớn nhất. 
- Bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt: 
+ Mạng lưới sông, suối, hồ chứa, đập dâng, hồ, ao tự nhiên, các công trình 

khai thác sử dụng trên sông; 
+ Các thông số đo nhanh chất lượng nước sông hồ; 
+ Các thông số theo kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước. 
b) Biên tập các bản đồ. 
Các bản đồ được biên tập theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 
 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 11. Tổ chức thực hiện 
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục 
Quản lý tài nguyên nước, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài 
nguyên nước quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực 
hiện Thông tư này. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 4 năm 2014. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu sửa đổi, 
bổ sung./.   

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thái Lai 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHỤ LỤC THÔNG TƯ 
 

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ 
TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hà Nội, 2014
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8. Mực nước lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình đã từng xảy ra trên từng nhánh: 

9. Số hiệu mẫu nước:..................................................................................................... 



 
 CÔNG BÁO/Số 283 + 284/Ngày 10-3-2014 29 
 



 
30 CÔNG BÁO/Số 283 + 284/Ngày 10-3-2014 
  

. 



 
 CÔNG BÁO/Số 283 + 284/Ngày 10-3-2014 31 
 



 
32 CÔNG BÁO/Số 283 + 284/Ngày 10-3-2014 
  

. 



 
 CÔNG BÁO/Số 283 + 284/Ngày 10-3-2014 33 
 

e. Các thông tin về kết quả đo đạc, khảo sát chất lượng nước tại hiện trường 

5. Thông tin khác: 
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Y: X: 
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Sông, suối 
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SỬ DỤNG VÀ QUẢN 



 
48 CÔNG BÁO/Số 283 + 284/Ngày 10-3-2014 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 283 + 284/Ngày 10-3-2014 49 
 



 
50 CÔNG BÁO/Số 283 + 284/Ngày 10-3-2014 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 283 + 284/Ngày 10-3-2014 51 
 



 
52 CÔNG BÁO/Số 283 + 284/Ngày 10-3-2014 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 283 + 284/Ngày 10-3-2014 53 
 

Đ
o 



 
54 CÔNG BÁO/Số 283 + 284/Ngày 10-3-2014 
  



 
 CÔNG BÁO/Số 283 + 284/Ngày 10-3-2014 55 
 



 
56 CÔNG BÁO/Số 283 + 284/Ngày 10-3-2014 
  

hiệu 
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khăn 
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- Hiện trạng công trình khai thác sử dụng nước trong vùng điều tra. 
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