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Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 82). Theo đó, việc tiếp 

nhận, thẩm định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được thực hiện đồng 

thời với việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại 

giấy phép về tài nguyên nước. 

Thực hiện Nghị định số 82, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước đối với các công trình được cấp phép khai thác sử dụng 

nước. Theo quy định của Nghị định số 82, đối với công trình chưa vận hành, 

thời gian tính tiền được tính bằng ngày và được xác định từ thời điểm dự kiến 

bắt đầu vận hành đến thời điểm giấy phép hết hiệu lực và khi có thay đổi thời 

gian dự kiến vận hành thì được xem xét điều chỉnh phê duyệt tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này. Do đó, 

trong thực tiễn đã có nhiều công trình đã được cấp phép khai thác sử dụng và 

phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước nhưng chưa vận hành. Các 

đối tượng này thuộc trường hợp chưa phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước và được điều chỉnh theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 82. 

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82 (có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 15/5/2021) nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 82. Theo đó, việc thẩm định, phê 

duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành 

được thực hiện sau khi công trình bắt đầu đi vào vận hành (khoản 2 Điều 11 của 

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 của 

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP). 

Trong thời gian qua, một số công trình đã được phê duyệt tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước nhưng chưa đi vào vận hành (do không đảm bảo tiến độ 

xây dựng công trình và nhiều nguyên nhân khác nhau) nhưng đã đến thời điểm 

nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (theo Quyết định phê duyệt dự kiến) 

và nhận được thông báo nộp tiền của Cục Thuế địa phương. 

Để giải quyết tình trạng nêu trên, bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân có liên quan, vừa bảo đảm tránh phát sinh thủ tục hành chính 



đối với các công trình chưa vận hành nhưng đã được phê duyệt tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước theo quy định của Nghị định số 82 (trước ngày 

15/5/2021) và tránh tình trạng phê duyệt điều chỉnh nhiều lần do không đảm bảo 

thời gian vận hành như dự kiến, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị 

Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn Tổng Cục thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương không Thông báo và thu tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước đối với các chủ công trình đã được phê duyệt tiền cấp quyền mà 

chưa đi vào vận hành khai thác. Thời gian nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước của chủ giấy phép sẽ được được xác định chính xác trên cơ sở thời gian bắt 

đầu vận hành công trình và được Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt điều chỉnh.  

Ngay sau khi các công trình này bắt đầu đi vào vận hành, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ 

đôn đốc chủ giấy phép nộp hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước. Trên cơ sở đó, sẽ phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền tài nguyên nước 

theo quy định và thông báo cho Cục Thuế địa phương nơi có công trình khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước và các cơ quan, đơn vị có liên quan để theo dõi, 

giám sát và thông báo thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy 

định của pháp luật. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi Bộ Tài chính để phối hợp, 

thực hiện./. 
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