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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 
Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 08/01/2019 

                                          Môn: LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

 Câu Nội dung Điểm 

1  4,0 đ 

 Vị trí, chức năng của Quỹ (2,00) 

- Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là Quỹ Bảo vệ môi trường quốc gia, là 
tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; có tư 
cách pháp nhân, có vốn điều lệ, con dấu và bảng cân đối kế toán riêng, 
được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng theo quy 
định của pháp luật. Trụ sở chính của Quỹ đặt tại thành phố Hà Nội. 

1,00 
 

- Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có chức năng cho vay lãi suất ưu đãi, 
tài trợ, hỗ trợ lãi suất cho các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ 
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không nằm trong kế 
hoạch ngân sách trên phạm vi toàn quốc. 

1,00 
 

    Nguyên tắc hoạt động của Quỹ (2,00) 

- Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoạt động không vì mục đích lợi nhuận 
nhưng phải bảo toàn vốn điều lệ và tự bù đắp chi phí quản lý, được miễn 
nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với các hoạt động trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thuế và pháp 
luật về ngân sách nhà nước. 

1,00 

 
 

- Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của 
Quỹ của cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán Nhà nước. 

0,50 

- Quỹ hoạt động công khai, minh bạch và bình đẳng. 0,50 

2  3,0 đ 

 Ô nhiễm nguồn nước là sự biến đổi tính chất vật lý, tính chất hóa học và 
thành phần sinh học của nước không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật cho phép, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật. 

1,00 

Các biện pháp tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng nước phải thực hiện để 
sử dụng nước tiết kiệm,hiệu quả:  

(2,00) 

Thứ nhất, việc khai thác sử dụng nước phải đúng mục đích, hợp lý. 0,50 

Thứ hai, Có kế hoạch thay thế, loại bỏ dần phương tiện, thiết bị có công 
nghệ lạc hậu, tiêu thụ nhiều nước. 

0,50 

Thứ ba, Cải tiến, hợp lý hóa quy trình sử dụng nước; áp dụng kỹ thuật, 
công nghệ, thiết bị tiên tiến trong khai thác, sử dụng nước; tăng khả năng 
sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng nước; tích trữ nước mưa để sử dụng. 

0,50 

 

Thứ tư, Bố trí cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp với điều kiện nguồn nước; 
cải tiến, hợp lý hóa và áp dụng các biện pháp, công nghệ, kỹ thuật canh tác, 
xây dựng, duy tu, vận hành các công trình dẫn nước, giữ nước để tiết kiệm 

0,50 
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nước trong sản xuất nông nghiệp. 

3  3,0 đ 

 - Điều tra, đánh giá tài nguyên nước. 0.25 

- Kiểm kê tài nguyên nước định kỳ 05 năm một lần. 0.25 

- Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, khí 
thải, chất thải khác vào nguồn nước. 

0.5 

- Xây dựng và duy trì hệ thống mạng quan trắc giám sát tài nguyên nước. 0.5 

- Xây dựng và duy trì hệ thống cảnh bảo, dự baoslux lụt, hạn hán, xâm 
nhập mặn, nước biển dâng và các tác hại khác do nước gây ra. 

0.5 

- Xây dựng và duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước. 0.5 

- Xây dựng báo cáo tài nguyên nước quốc gia, báo cáo tài nguyên nước của 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, báo cáo khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước của ngành, lĩnh vực. 

0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


