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và Môi trường, Thủ trưởng các ñơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan
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QUY ðỊNH
Về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
14 /2007/Qð -BTNMT
ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chương I
QUY ðỊNH CHUNG

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quy ñịnh này quy ñịnh việc xử lý, trám lấp; trình tự, thủ tục và yêu cầu
kỹ thuật xử lý, trám lấp các loại giếng khoan, lỗ khoan (sau ñây gọi chung là
giếng khoan) trong các hoạt ñộng nghiên cứu, ñiều tra, ñánh giá, thăm dò, khai
thác, quan trắc nước dưới ñất; nghiên cứu, ñiều tra, khảo sát, thăm dò ñịa chất và
khoáng sản; nghiên cứu, khảo sát ñịa chất công trình; hoạt ñộng tháo khô mỏ, hố
móng và các loại giếng ñào khai thác nước dưới ñất.
2. Việc xử lý, trám lấp các loại giếng khoan tìm kiếm, thăm dò, khai thác
dầu khí và các giếng khoan ñịa nhiệt không thuộc phạm vi ñiều chỉnh của Quy
ñịnh này.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Quy ñịnh này áp dụng ñối với các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên
nước, các cơ quan có liên quan; các tổ chức, cá nhân, hộ gia ñình trong nước và
tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau ñây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt
ñộng hành nghề khoan hoặc liên quan ñến việc khoan, ñào giếng trên lãnh thổ
Việt Nam.
ðiều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau:
1. Giếng khoan nước dưới ñất là giếng khoan sử dụng cho các mục ñích
thăm dò, khai thác, quan trắc nước dưới ñất; ñiều tra, ñánh giá, nghiên cứu
nguồn nước dưới ñất, tháo khô mỏ, hố móng.
2. Giếng khoan khác là giếng khoan không quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này.
3. Chủ giếng là tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia ñình trực tiếp thực hiện các
hoạt ñộng sau:
a) Khai thác nước ñối với giếng khoan, giếng ñào (sau ñây gọi chung là
giếng) khai thác nước dưới ñất;
b) Quản lý, vận hành giếng khoan quan trắc nước dưới ñất;

c) ðầu tư ñể thăm dò ñối với giếng khoan thăm dò nước dưới ñất;
d) ðầu tư ñể thăm dò, khai thác mỏ, xây dựng công trình ñối với trường
hợp giếng tháo khô mỏ, hố móng;
ñ) ðầu tư ñể thực hiện các ñề tài, ñề án, dự án, nhiệm vụ (sau ñây gọi
chung là dự án) hoặc thực hiện dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao
mà trong ñó có việc khoan giếng;
e) Hành nghề khoan, hành nghề khoan nước dưới ñất ñối với giếng khoan
bị sự cố, gây ra sự cố trong quá trình khoan mà không thể khắc phục ñược; phải
ngừng khoan do thay ñổi vị trí hoặc vì các lý do khác.
4. Giếng không có chủ là giếng khoan, giếng ñào ñang tồn tại trên thực tế
nhưng không xác ñịnh ñược tổ chức, cá nhân, hộ gia ñình nào là chủ của giếng
ñó.
ðiều 4. Các loại giếng phải trám lấp
Giếng phải trám lấp trong các trường hợp sau:
1. Giếng khai thác nước dưới ñất:
a) Giếng có thể tiếp tục khai thác, nhưng không có nhu cầu tiếp tục khai
thác, sử dụng nước và không có nhu cầu, kế hoạch sử dụng cho các mục ñích
khác;
b) Giếng nằm trong phạm vi thu hồi ñất, giải phóng mặt bằng mà không
có nhu cầu, kế hoạch tiếp tục sử dụng hoặc giữ lại ñể sử dụng cho các mục ñích
khác;
c) Giếng không khai thác trong thời gian liên tục từ một (01) năm trở lên
mà không có biện pháp bảo vệ giếng hoặc không có nhu cầu, kế hoạch sử dụng;
d) Giếng bị hư hỏng không khắc phục ñược; giếng bị suy giảm lưu lượng,
mực nước không thể tiếp tục khai thác, chất lượng nước không ñáp ứng yêu cầu
sử dụng và không có nhu cầu, kế hoạch sử dụng cho các mục ñích khác.
2. Giếng khoan thăm dò nước dưới ñất ñã hoàn thành nhiệm vụ và không
sử dụng ñể khai thác, quan trắc nước dưới ñất hoặc không có nhu cầu, kế hoạch
sử dụng cho các mục ñích khác;
3. Giếng khoan quan trắc ñã hoàn thành nhiệm vụ; bị hư hỏng không thể
khắc phục ñược; phải thay ñổi vị trí; hoặc vì các lý do khác mà không thể tiếp
tục quan trắc;
4. Giếng khoan thuộc các dự án nghiên cứu, ñiều tra, ñánh giá nước dưới
ñất ñã hoàn thành nhiệm vụ và không có nhu cầu, kế hoạch sử dụng cho các mục
ñích khác;
5. Giếng sử dụng ñể tháo khô mỏ, hố móng ñã hoàn thành nhiệm vụ hoặc
bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng;
6. Giếng khoan thuộc các dự án nghiên cứu, ñiều tra, tìm kiếm, thăm dò
ñịa chất và khoáng sản, khảo sát ñịa chất công trình ñã hoàn thành nhiệm vụ và
không có nhu cầu, kế hoạch sử dụng cho các mục ñích khác;

7. Các trường hợp khác:
a) Giếng khoan gây sự cố sụt lún ñất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng ñến số
lượng, chất lượng nước dưới ñất hoặc gây sự cố bất thường khác ảnh hưởng ñến
công trình xây dựng và ñời sống những người trong khu vực lân cận giếng
khoan;
b) Giếng khoan bị sự cố trong quá trình khoan và không thể khắc phục
ñược hoặc giếng khoan chưa hoàn thành nhưng buộc phải thay ñổi vị trí khoan;
c) Giếng khoan do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết ñịnh trám lấp
theo quy ñịnh của pháp luật; giếng ñang tồn tại trên thực tế nhưng không ñược
sử dụng hoặc không có nhu cầu, kế hoạch sử dụng vào bất kỳ mục ñích nào.
ðiều 5. Nguyên tắc xử lý, trám lấp giếng
1. Giếng khoan, giếng ñào quy ñịnh tại ðiều 4 của Quy ñịnh này phải
ñược xử lý, trám lấp kịp thời, bảo ñảm ngăn chặn nước, chất bẩn từ trên mặt ñất
xâm nhập vào các tầng chứa nước và ngăn chặn sự lưu thông giữa các tầng, lớp
chứa nước khác nhau qua giếng ñó.
2. Giếng là tài sản của chủ giếng, cũng là tài sản của xã hội. Việc quyết
ñịnh trám lấp giếng phải căn cứ Quy ñịnh này, pháp luật về tài nguyên nước và
các pháp luật khác có liên quan, ñồng thời phải căn cứ nhu cầu sử dụng thực tế
của chủ giếng, bảo ñảm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ giếng và nhu cầu sử
dụng cho các mục ñích khác của xã hội.
3. Chủ giếng có trách nhiệm bảo ñảm việc thi công trám lấp giếng theo
ñúng yêu cầu kỹ thuật quy ñịnh tại ðiều 17, 18 và ðiều 19 của Quy ñịnh này và
các quy trình, quy phạm kỹ thuật có liên quan.
ðiều 6. Quyền và nghĩa vụ của chủ giếng phải trám lấp
1. Chủ giếng phải trám lấp có các quyền sau:
a) Lựa chọn tổ chức, cá nhân thi công trám lấp theo quy ñịnh tại ðiều 9
của Quy ñịnh này;
b) Khiếu nại, khởi kiện trong trường hợp việc xử lý, trám lấp giếng không
ñúng pháp luật;
c) ðược bồi thường thiệt hại theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Chủ giếng phải trám lấp có các nghĩa vụ sau:
a) Thông báo việc trám lấp và kết quả trám lấp theo quy ñịnh tại ðiều 10,
11, 12, 13, 14, 15 và ðiều 16 của Quy ñịnh này;
b) Chịu mọi chi phí trong việc trám lấp giếng. Trường hợp giếng quy ñịnh
tại ñiểm b khoản 1 ðiều 4 của Quy ñịnh này, thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận bàn
giao mặt bằng có nghĩa vụ chi phí cho việc trám lấp giếng ñó;
c) Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước các cấp
trong quá trình xử lý, trám lấp;
d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thi
công trám lấp giếng quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 7 của Quy ñịnh này, nếu tổ chức,

cá nhân ñó không thực hiện hoặc thực hiện không ñầy ñủ nghĩa vụ theo quy
ñịnh.
ðiều 7. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thi công trám lấp
giếng
1. Tổ chức, cá nhân thi công trám lấp giếng có các quyền sau:
a) Lựa chọn giải pháp, phương án kỹ thuật, thiết bị, công nghệ trám lấp
giếng trên cơ sở phương án trám lấp, yêu cầu kỹ thuật quy ñịnh tại ðiều 17, 18
và ðiều 19 của Quy ñịnh này và ñiều kiện cụ thể từng giếng;
b) Khiếu nại theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân thi công trám lấp giếng có các nghĩa vụ sau:
a) Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy ñịnh tại ðiều 17, 18 và ðiều 19 của
Quy ñịnh này và các quy trình, quy phạm có liên quan;
b) Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước trong
quá trình trám lấp;
c) Bảo ñảm vệ sinh môi trường, an toàn lao ñộng trong quá trình trám lấp.
ðiều 8. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý tài nguyên nước
và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi chung là Uỷ ban
nhân dân cấp xã)
1. Cục Quản lý tài nguyên nước:
a) Chỉ ñạo, hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ñiều tra,
thống kê, tổng hợp, phân loại giếng phải trám lấp theo quy ñịnh tại ðiều 4 của
Quy ñịnh này;
b) Kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật xử lý, trám
lấp giếng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy ñịnh và hướng dẫn quy
trình kỹ thuật thi công trám lấp trong trường hợp cụ thể;
c) Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết khiếu nại ñối với trường
hợp giếng khoan thăm dò, giếng khoan khai thác nước dưới ñất thuộc công trình
có lưu lượng từ 3000m3/ngày ñêm trở lên ñã ñược cấp giấy phép mà phải trám
lấp;
d) ðịnh kỳ hằng năm, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
về tình hình thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng trên phạm vi toàn quốc.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) ðịnh kỳ tổ chức ñiều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải
trám lấp theo quy ñịnh tại ðiều 4 của Quy ñịnh này;
b) Lập phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện trám lấp giếng trên ñịa
bàn ñối với các trường hợp quy ñịnh tại ðiều 20 của Quy ñịnh này;
c) Chỉ ñạo, hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện,
thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau ñây gọi
chung là Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện) và Uỷ ban nhân dân cấp

xã thực hiện ñiều tra, thống kê, lập danh mục giếng phải trám lấp và thực hiện
kiểm tra, giám sát việc xử lý, trám lấp giếng theo quy ñịnh;
d) Kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục xử lý, trám lấp; phối hợp với
các cơ quan liên quan giải quyết khiếu nại ñối với trường hợp giếng khoan phải
trám lấp không quy ñịnh tại ñiểm c khoản 1 ðiều này; giải quyết các vướng mắc
(nếu có);
ñ) ðịnh kỳ hằng năm, báo cáo Cục Quản lý tài nguyên nước và ủy ban
nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Quy ñịnh này.
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:
a) ðiều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp theo chỉ
ñạo, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường;
b) Tiếp nhận thông báo trám lấp, kết quả trám lấp của chủ giếng và thông
báo ý kiến của mình bằng văn bản (nếu có) tới chủ giếng theo quy ñịnh tại ðiều
10, 11, 12, 13, 14, 15 và ðiều 16 của Quy ñịnh này;
c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật của
chủ giếng và tổ chức, cá nhân thi công trám lấp; lưu giữ biên bản trám lấp giếng;
d) Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết khiếu nại trong việc xử
lý, trám lấp giếng; giải quyết các vướng mắc (nếu có);
ñ) ðịnh kỳ sáu (06) tháng một lần, tổng hợp, lập danh sách giếng ñã trám
lấp trên ñịa bàn, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân cấp
huyện.
4. Uỷ ban nhân dân cấp xã:
a) Tổ chức niêm yết công khai danh mục giếng phải trám lấp;
b) Tiếp nhận thông báo trám lấp, kết quả trám lấp của chủ giếng và thông
báo ý kiến của mình bằng văn bản (nếu có) tới chủ giếng theo quy ñịnh tại ñiểm
b khoản 2 ðiều 10 của Quy ñịnh này;
c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật
trám lấp của chủ giếng và tổ chức, cá nhân thi công trám lấp ñối với trường hợp
quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2 ðiều 10 của Quy ñịnh này;
d) ðịnh kỳ ba (03) tháng một lần, tổng hợp danh sách giếng ñã trám lấp
theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2 ðiều 10 của Quy ñịnh này và gửi biên bản
trám lấp giếng, báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.
Chương II
QUY ðỊNH CỤ THỂ
ðiều 9. ðiều kiện ñối với tổ chức, cá nhân thi công trám lấp giếng

1. Tổ chức, cá nhân thi công trám lấp giếng khoan nước dưới ñất quy ñịnh
tại khoản 1 ðiều 3 của Quy ñịnh này phải có giấy phép hành nghề khoan nước
dưới ñất.
2. Tổ chức, cá nhân thi công trám lấp giếng khoan khác quy ñịnh tại
khoản 2 ðiều 3 của Quy ñịnh này phải là tổ chức, cá nhân hoạt ñộng hành nghề
khoan và có thiết bị, năng lực thi công, lắp ñặt ñược các giếng khoan tương
ñương với giếng khoan trám lấp.
3. ðối với giếng khoan khai thác nước dưới ñất có ñường kính ống chống
hoặc ống vách không lớn hơn 60 milimét, chiều sâu nhỏ hơn 30 m và chủ giếng
là cá nhân, hộ gia ñình, thì chủ giếng có thể tự thi công trám lấp giếng khoan ñó.
4. ðối với giếng ñào thì chủ giếng có thể tự thi công trám lấp giếng.
ðiều 10. Trình tự, thủ tục xử lý, trám lấp giếng khai thác nước dưới
ñất
Trình tự, thủ tục xử lý, trám lấp giếng quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 4 của
Quy ñịnh này như sau:
1. Lập, công khai danh mục giếng khai thác nước dưới ñất phải trám lấp:
a) Căn cứ ñiều kiện cụ thể ở từng ñịa phương, Sở Tài nguyên và Môi
trường ñịnh kỳ tổ chức ñiều tra, thống kê, rà soát, phân loại giếng theo nhóm,
mục phù hợp với quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 4 của Quy ñịnh này;
b) Trường hợp giếng khoan quy ñịnh tại các ñiểm a, ñiểm b và ñiểm c
khoản 1 ðiều 4 của Quy ñịnh này thì phải rà soát nhu cầu sử dụng của cơ quan
quản lý tài nguyên nước trên ñịa bàn hoặc nhu cầu khai thác của các tổ chức, cá
nhân khác. Nếu tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu sử dụng, thì ñăng ký với Sở
Tài nguyên và Môi trường và chủ giếng. Việc chuyển ñổi nhu cầu sử dụng cho
các mục ñích khác hoặc chuyển ñổi chủ giếng phải căn cứ thoả thuận của hai
bên theo quy ñịnh của pháp luật;
c) Căn cứ kết quả rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, phân
loại và lập danh mục giếng khai thác nước dưới ñất phải trám lấp. Danh mục
giếng khai thác nước dưới ñất phải trám lấp bao gồm những nội dung sau: tên
hoặc số hiệu, vị trí giếng; tên, ñịa chỉ của chủ giếng; loại giếng (giếng khoan,
giếng ñào); mục ñích khai thác, sử dụng nước; ñường kính, chiều sâu giếng; tình
trạng thực tế của giếng; nhu cầu sử dụng cho các mục ñích khác và lý do phải
trám lấp;
d) Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo danh sách giếng
khai thác nước dưới ñất phải trám lấp tới chủ giếng; tổ chức niêm yết công khai
tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã trong thời gian ba mươi (30) ngày làm việc và
gửi văn bản thông báo tới Cục Quản lý tài nguyên nước nếu giếng khoan thuộc
công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày ñêm trở lên ñã ñược cấp giấy phép;
hoặc tới cơ quan ñăng ký nếu giếng khoan thuộc diện phải ñăng ký và ñã ñược
ñăng ký;
ñ) Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận
ñược thông báo hoặc trong thời hạn niêm yết công khai, chủ giếng có quyền

khiếu nại về việc trám lấp giếng của mình. Việc giải quyết khiếu nại thực hiện
theo quy ñịnh của pháp luật;
e) Trường hợp chưa có trong danh mục giếng khai thác nước dưới ñất
phải trám lấp nhưng chủ giếng có nhu cầu trám lấp giếng của mình, thì chủ
giếng thông báo tới Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nếu là giếng
khoan và tới Uỷ ban nhân dân cấp xã nếu là giếng ñào;
g) Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày nhận ñược thông báo
hoặc kể từ ngày niêm yết nếu chủ giếng không khiếu nại theo quy ñịnh tại ñiểm
ñ khoản 1 ðiều này hoặc không có tổ chức, cá nhân nào ñăng ký sử dụng, thì
chủ giếng thực hiện trám lấp giếng theo quy ñịnh.
2. Thông báo trám lấp:
a) Trường hợp giếng không quy ñịnh tại khoản 3, khoản 4 ðiều 9 của Quy
ñịnh này thì chủ giếng chọn tổ chức, cá nhân thi công trám lấp (sau ñây gọi
chung là ñơn vị thi công), lập phương án trám lấp (theo Mẫu số 01 kèm theo
Quy ñịnh này); gửi phương án trám lấp và thông báo về thời gian, ñơn vị thi
công trám lấp tới Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;
b) Trường hợp giếng quy ñịnh tại khoản 3, khoản 4 ðiều 9 của Quy ñịnh
này thì chủ giếng thông báo về thời gian, ñơn vị thi công, loại vật liệu sử dụng
ñể trám lấp tới Uỷ ban nhân dân cấp xã;
c) Thời gian thông báo chậm nhất là mười (10) ngày làm việc trước khi
thi công trám lấp;
d) Trong thời hạn nêu trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo ý kiến của mình (nếu
có) về nội dung phương án trám lấp và thông báo của chủ giếng. Quá thời hạn
ñó ñược coi như không có ý kiến ñối với việc trám lấp của chủ giếng và ñơn vị
thi công trám lấp giếng.
3. Thi công trám lấp:
Căn cứ phương án trám lấp (ñối với trường hợp giếng khoan quy ñịnh tại
ñiểm a khoản 2 ðiều này) và ñiều kiện thực tế của từng giếng, ñơn vị thi công
quyết ñịnh biện pháp thi công cụ thể bảo ñảm các yêu cầu kỹ thuật quy ñịnh tại
ðiều 17 nếu là giếng khoan hoặc ðiều 19 của Quy ñịnh này nếu là giếng ñào và
quy trình, quy phạm kỹ thuật có liên quan.
4. Thông báo kết quả trám lấp:
Sau khi hoàn thành công việc trám lấp, chủ giếng và ñơn vị thi công lập
biên bản trám lấp giếng (theo Mẫu số 02 kèm theo Quy ñịnh này) và gửi tới cơ
quan theo quy ñịnh tại ñiểm a, ñiểm b khoản 2 ðiều này.
ðiều 11. Trình tự, thủ tục xử lý, trám lấp giếng khoan thăm dò nước
dưới ñất
Trình tự, thủ tục xử lý, trám lấp giếng khoan quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 4
của Quy ñịnh này như sau:
1. Thông báo trám lấp:

a) Căn cứ số lượng giếng khoan theo ñề án ñược phê duyệt, kết quả thực
hiện ñề án, nhiệm vụ từng giếng và nhu cầu, kế hoạch sử dụng cho các mục ñích
khác, chủ giếng rà soát, lập danh sách giếng khoan thăm dò phải trám lấp và lập
phương án trám lấp (theo Mẫu số 01 kèm theo Quy ñịnh này);
b) Chủ giếng gửi phương án trám lấp và thông báo về danh sách giếng
khoan thăm dò phải trám lấp, thời gian và ñơn vị thi công trám lấp tới Phòng Tài
nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có giếng khoan ñó và gửi tới cơ quan thụ
lý hồ sơ cấp phép thăm dò ñối với trường hợp ñã ñược cấp giấy phép;
c) Thời gian thông báo chậm nhất là mười (10) ngày làm việc trước khi
thi công trám lấp;
d) Trong thời hạn nêu trên, cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép và Phòng Tài
nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm thông báo ý kiến của mình
(nếu có) về nội dung phương án trám lấp và thông báo của chủ giếng. Quá thời
hạn ñó ñược coi như không có ý kiến ñối với việc trám lấp của chủ giếng và ñơn
vị thi công trám lấp giếng.
2. Thi công trám lấp thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 10 của
Quy ñịnh này.
3. Thông báo kết quả trám lấp:
Sau khi hoàn thành công việc trám lấp, chủ giếng và ñơn vị thi công trám
lấp lập biên bản trám lấp giếng (theo Mẫu số 02 kèm theo Quy ñịnh này) và gửi
tới các cơ quan theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều này.
ðiều 12. Trình tự, thủ tục xử lý, trám lấp giếng khoan quan trắc nước
dưới ñất
Trình tự, thủ tục xử lý, trám lấp giếng khoan quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 4
của Quy ñịnh này như sau:
1. Thông báo trám lấp:
a) Căn cứ tình hình thực tế từng giếng khoan, chủ giếng rà soát, lập danh
sách giếng khoan quan trắc phải trám lấp và lập phương án trám lấp (theo Mẫu
số 01 kèm theo Quy ñịnh này).
Trường hợp giếng khoan thuộc mạng quan trắc tài nguyên nước dưới ñất,
thì chủ giếng phải báo cáo phương án, lập dự toán kinh phí trám lấp, trình cấp có
thẩm quyền quyết ñịnh;
b) Chủ giếng gửi phương án trám lấp và thông báo về danh sách giếng
khoan quan trắc phải trám lấp, thời gian và ñơn vị thi công trám lấp tới Phòng
Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có giếng khoan ñó;
c) Thời gian thông báo chậm nhất là mười (10) ngày làm việc trước khi
thi công trám lấp;
d) Trong thời hạn nêu trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
có trách nhiệm thông báo ý kiến của mình (nếu có) về nội dung phương án trám
lấp và thông báo của chủ giếng. Quá thời hạn ñó ñược coi như không có ý kiến
ñối với việc trám lấp của chủ giếng và ñơn vị thi công trám lấp giếng.

2. Thi công trám lấp thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 10 của Quy
ñịnh này.
3. Thông báo kết quả trám lấp:
Sau khi hoàn thành công việc trám lấp, chủ giếng và ñơn vị thi công trám
lấp lập biên bản trám lấp giếng (theo Mẫu số 02 kèm theo Quy ñịnh này) và gửi
tới Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có giếng khoan ñó.
ðiều 13. Trình tự, thủ tục xử lý, trám lấp giếng khoan thuộc các dự
án nghiên cứu, ñiều tra, ñánh giá nước dưới ñất
Trình tự, thủ tục xử lý, trám lấp giếng khoan quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 4
của Quy ñịnh này như sau:
1. Thông báo trám lấp:
a) Căn cứ số lượng giếng khoan trong dự án ñược phê duyệt, nhiệm vụ
của từng giếng và nhu cầu, kế hoạch sử dụng cho các mục ñích khác (nếu có),
chủ giếng rà soát, lập danh sách giếng khoan phải trám lấp và lập phương án
trám lấp (theo Mẫu số 01 kèm theo Quy ñịnh này) trước khi thi công khoan;
b) Chủ giếng gửi phương án trám lấp và thông báo về số lượng giếng sẽ
khoan, danh sách giếng khoan phải trám lấp, thời gian thi công khoan, thời gian
dự kiến trám lấp, ñơn vị thi công trám lấp tới Phòng Tài nguyên và Môi trường
cấp huyện nơi có giếng khoan ñó;
c) Thời gian thông báo chậm nhất là mười (10) ngày làm việc trước khi
thi công khoan;
d) Trong thời hạn nêu trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
có trách nhiệm thông báo ý kiến của mình (nếu có) về nội dung phương án trám
lấp và thông báo của chủ giếng. Quá thời hạn ñó ñược coi như không có ý kiến
ñối với việc trám lấp của chủ giếng và ñơn vị thi công trám lấp giếng;
ñ) Trong quá trình thực hiện dự án nếu có sự thay ñổi so với nội dung ñã
thông báo theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều này, chủ giếng phải gửi văn
bản thông báo về sự thay ñổi ñó tới phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
trước khi thi công trám lấp.
2. Thi công trám lấp thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 10 của Quy
ñịnh này.
3. Thông báo kết quả trám lấp thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều
12 của Quy ñịnh này.
ðiều 14. Trình tự, thủ tục xử lý, trám lấp giếng tháo khô mỏ và hố
móng
Trình tự, thủ tục xử lý, trám lấp giếng tháo khô mỏ và hố móng quy ñịnh
tại khoản 5 ðiều 4 của Quy ñịnh này như sau:
1. Thông báo trám lấp:

a) Căn cứ nhiệm vụ, tình trạng thực tế từng giếng, chủ giếng rà soát, lập
danh sách giếng phải trám lấp và lập phương án trám lấp (theo Mẫu số 01 kèm
theo Quy ñịnh này);
b) Chủ giếng gửi phương án trám lấp và thông báo về danh sách giếng
phải trám lấp, thời gian và ñơn vị thi công trám lấp tới Phòng Tài nguyên và
Môi trường cấp huyện nơi có các giếng ñó;
c) Thời gian thông báo chậm nhất là mười (10) ngày làm việc trước khi
thi công trám lấp;
d) Trong thời hạn nêu trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
có trách nhiệm thông báo ý kiến của mình (nếu có) về nội dung phương án trám
lấp và thông báo của chủ giếng. Quá thời hạn ñó ñược coi như không có ý kiến
ñối với việc trám lấp của chủ giếng và ñơn vị thi công trám lấp giếng.
2. Thi công trám lấp thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 10 của Quy
ñịnh này.
3. Thông báo kết quả trám lấp thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều
12 của Quy ñịnh này.
ðiều 15. Trình tự, thủ tục xử lý, trám lấp giếng khoan thuộc các dự
án nghiên cứu, ñiều tra, tìm kiếm, thăm dò ñịa chất và khoáng sản, khảo sát
ñịa chất công trình
Trình tự, thủ tục xử lý, trám lấp giếng khoan quy ñịnh tại khoản 6 ðiều 4
của Quy ñịnh này như sau:
1. Thông báo trám lấp:
a) Căn cứ số lượng giếng khoan trong dự án ñược phê duyệt và nhiệm vụ
của từng giếng, chủ giếng rà soát, lập danh sách giếng khoan phải trám lấp và
phương án trám lấp (theo Mẫu số 01 kèm theo Quy ñịnh này) trước khi thi công
khoan;
b) Chủ giếng gửi phương án trám lấp và thông báo về số lượng giếng
khoan sẽ khoan, danh sách giếng khoan phải trám lấp, thời gian thi công khoan,
thời gian dự kiến trám lấp, ñơn vị thi công trám lấp tới Phòng Tài nguyên và
Môi trường cấp huyện nơi có các giếng khoan ñó;
c) Thời gian thông báo chậm nhất là mười (10) ngày làm việc trước khi
thi công khoan;
d) Trong thời hạn nêu trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
có trách nhiệm thông báo ý kiến của mình (nếu có) về nội dung phương án trám
lấp và thông báo của chủ giếng. Quá thời hạn ñó ñược coi như không có ý kiến
ñối với việc trám lấp của chủ giếng và ñơn vị thi công trám lấp;
ñ) Trong quá trình thực hiện dự án nếu có sự thay ñổi so với nội dung ñã
thông báo theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều này, chủ giếng phải gửi văn
bản thông báo về sự thay ñổi ñó tới phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
trước khi thi công trám lấp.
2. Thi công trám lấp:

Căn cứ phương án trám lấp và ñiều kiện của từng giếng, ñơn vị thi công
quyết ñịnh biện pháp thi công cụ thể bảo ñảm các yêu cầu kỹ thuật quy ñịnh tại
ðiều 18 của Quy ñịnh này và quy trình, quy phạm kỹ thuật có liên quan.
3. Thông báo kết quả trám lấp thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều
12 của Quy ñịnh này.
ðiều 16. Xử lý, trám lấp giếng khoan thuộc các trường hợp khác
1. ðối với giếng khoan quy ñịnh tại ñiểm a khoản 7 ðiều 4 của Quy ñịnh
này, thì căn cứ mức ñộ và tính chất nguy hại của sự cố, chủ giếng và tổ chức, cá
nhân khoan giếng ñó phải thực hiện ngay các biện pháp bảo ñảm an toàn ñối với
người, công trình xây dựng và các hoạt ñộng khác; khắc phục sự cố và trám lấp
giếng khoan; ñồng thời thông báo kịp thời tới chính quyền ñịa phương sở tại và
Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có giếng khoan ñó.
2. ðối với giếng khoan quy ñịnh tại ñiểm b khoản 7 ðiều 4 của Quy ñịnh
này, thì căn cứ thực trạng của giếng, tổ chức, cá nhân khoan giếng ñó thực hiện
ngay các biện pháp trám lấp giếng; ñồng thời, thông báo ngay cho chủ giếng và
Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có giếng khoan ñó.
3. ðối với giếng khoan theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 7 ðiều 4 của Quy
ñịnh này, thì chủ giếng phải thực hiện việc trám lấp giếng theo Quyết ñịnh trám
lấp của cấp có thẩm quyền; báo cáo kết quả trám lấp tới cơ quan ñã ra Quyết
ñịnh trám lấp và Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có giếng khoan
ñó.
4. Việc thi công trám lấp các loại giếng khoan quy ñịnh tại các khoản 1,
khoản 2 và khoản 3 ðiều này phải bảo ñảm các yêu cầu kỹ thuật quy ñịnh tại
ðiều 17 của Quy ñịnh này nếu là giếng khoan nước dưới ñất, ðiều 18 nếu là
giếng khoan khác, và các yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý tài nguyên nước
(nếu có).
ðiều 17. Yêu cầu kỹ thuật thi công trám lấp giếng khoan nước dưới
ñất
Việc thi công trám lấp giếng khoan nước dưới ñất quy ñịnh tại các khoản
1, 2, 3, 4 và khoản 5 ðiều 4 của Quy ñịnh này phải bảo ñảm các yêu cầu sau:
1. Vật liệu trám lấp phải có tính thấm nước kém hoặc không thấm nước,
gồm hỗn hợp vữa hoặc vật liệu dạng viên như sau:
a) Hỗn hợp vữa: vữa xi măng; vữa xi măng trộn với sét tự nhiên hoặc
bentonit; vữa bentonit, sét tự nhiên; vữa ñược trộn bằng các vật liệu khác có tính
chất ñông kết, trương nở tương ñương với sét tự nhiên;
b) Vật liệu dạng viên: sét tự nhiên dạng viên; vật liệu dạng viên khác có
tính chất thấm nước, trương nở tương ñương với sét tự nhiên. Vật liệu dạng viên
phải bảo ñảm có dạng hình cầu và kích thước không lớn hơn 0,25 lần ñường
kính nhỏ nhất của giếng khoan hoặc ñường kính trong của ñoạn ống nhỏ nhất
(sau ñây gọi chung là ñường kính nhỏ nhất);

c) Không sử dụng nước thải, nước bẩn, nước mặn, các loại hoá chất ñộc
hại và các hoá chất gây ô nhiễm môi trường ñể trộn vữa, làm phụ gia hoặc vật
liệu trám lấp.
2. Chuẩn bị trám lấp:
a) Kiểm tra, ñánh giá tình trạng thực tế của giếng khoan; ño chiều sâu,
ñường kính, xác ñịnh ñường kính nhỏ nhất và ñánh giá mức ñộ thông thoáng của
giếng khoan;
b) Kiểm tra, ñánh giá khả năng thực tế của việc rút, nhổ cột ống giếng.
Trường hợp có thể rút, nhổ ñược cột ống giếng thì phải chuẩn bị các thiết bị,
dụng cụ phù hợp ñể bảo ñảm việc trám lấp ñược thực hiện ñồng thời với quá
trình rút, nhổ cột ống giếng;
c) Căn cứ ñiều kiện cụ thể từng giếng khoan, lựa chọn vật liệu trám lấp và
biện pháp thi công, công nghệ, thiết bị trám lấp phù hợp;
d) Chuẩn bị các ñiều kiện ñể bảo ñảm quá trình trám lấp ñược thực hiện
liên tục, không gián ñoạn.
3. Thi công trám lấp:
a) Việc thi công trám lấp phải bảo ñảm giếng khoan ñược lấp ñầy bằng
các vật liệu trám lấp ở trạng thái ñông kết; thực hiện trám lấp theo từng ñoạn, từ
dưới lên trên, bắt ñầu từ ñáy giếng; ít nhất 10m trên cùng của giếng phải ñược
trám lấp bằng hỗn hợp vữa; miệng giếng phải ñược ñổ bê tông với kích thước
lớn hơn 0,3m so với ñường kính miệng giếng khoan;
b) Trường hợp sử dụng hỗn hợp vữa dạng lỏng phải bảo ñảm vữa ñược
dẫn qua ống tới ñộ sâu của từng ñoạn trám lấp bằng bộ dụng cụ, thiết bị phù
hợp, không ñược ñổ vữa trực tiếp qua miệng giếng; chiều dài mỗi ñoạn trám lấp
tuỳ thuộc ñiều kiện của từng giếng khoan và khả năng thực tế của thiết bị trám
lấp;
c) Trường hợp sử dụng vật liệu dạng viên phải bảo ñảm không tạo thành
"nút" ở trong giếng; vật liệu ñược ñổ từ từ, khối lượng phù hợp với thể tích của
từng ñoạn; kết thúc mỗi ñoạn trám lấp phải ñầm, nén vật liệu bằng bộ dụng cụ
thích hợp; chiều dài mỗi ñoạn trám lấp không quá 10m;
d) Trường hợp có thể rút, nhổ ñược cột ống giếng, thì phải rút, nhổ cột
ống ñó trong quá trình trám lấp. Việc rút, nhổ cột ống phải thực hiện theo từng
ñoạn, phù hợp với chiều dài mỗi ñoạn trám lấp, chân của cột ống giếng luôn
nằm trong lớp vật liệu trám lấp và bảo ñảm ñất ñá không sập lở vào giếng trước
khi vật liệu lấp ñầy ñoạn giếng khoan ñó.
ðiều 18. Yêu cầu kỹ thuật thi công trám lấp các giếng khoan khác
Việc thi công trám lấp giếng khoan quy ñịnh tại khoản 6 ðiều 4 của Quy
ñịnh này phải bảo ñảm các yêu cầu sau:
1. Vật liệu trám lấp:
a) Vật liệu sử dụng ñể trám lấp phải có tính thấm nước kém hơn hoặc
tương ñương với tính thấm nước của các lớp ñất ñá trong cột ñịa tầng của giếng

khoan, gồm hỗn hợp vữa dạng lỏng, vật liệu dạng viên theo quy ñịnh tại ñiểm a
khoản 1 ðiều 17 của Quy ñịnh này; hoặc vật liệu bở rời bao gồm: cuội, sỏi, cát,
cát pha, sét pha hoặc các loại vật liệu tự nhiên bở rời khác;
b) Trường hợp sử dụng loại vật liệu tự nhiên bở rời, thì chỉ trám lấp
những ñoạn giếng khoan nằm trong các tầng chứa nước, không sử dụng ñể trám
lấp các ñoạn khác của giếng khoan;
c) Trường hợp sử dụng hỗn hợp vữa dạng lỏng hoặc vật liệu dạng viên thì
thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 17 của Quy ñịnh này.
2. Chuẩn bị trám lấp thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 17 của Quy
ñịnh này.
3. Thi công trám lấp:
a) Việc thi công trám lấp phải bảo ñảm giếng ñược lấp ñầy bằng các vật
liệu trám lấp; thực hiện trám lấp theo từng ñoạn, từ dưới lên trên, bắt ñầu từ ñáy
giếng; ít nhất 10m trên cùng của giếng khoan phải ñược trám lấp bằng hỗn hợp
vữa hoặc sét tự nhiên dạng viên, không sử dụng vật liệu bở rời;
b) Trường hợp sử dụng hỗn hợp vữa dạng lỏng thực hiện theo quy ñịnh tại
ñiểm b khoản 3 ðiều 17 của Quy ñịnh này;
c) Trường hợp sử dụng vật liệu dạng viên hoặc vật liệu bở rời thực hiện
theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 3 ðiều 17 của Quy ñịnh này;
d) Trường hợp giếng khoan ñược chống ống, thì phải rút, nhổ cột ống lên
khỏi giếng khoan trong quá trình trám lấp. Tuỳ thuộc mức ñộ cứng chắc, ổn ñịnh
của ñất ñá xung quanh thành giếng, có thể rút, nhổ toàn bộ hoặc một phần cột
ống trước khi trám lấp nhưng phải bảo ñảm ñất ñá xung quanh thành giếng
không sập lở vào giếng khoan;
ñ) Trường hợp toàn bộ giếng khoan hoặc một phần giếng nằm trong các
lớp ñất ñá bở rời, kém ổn ñịnh thì phải thực hiện rút, nhổ cột ống theo quy ñịnh
tại ñiểm d khoản 3 ðiều 17 của quy ñịnh này.
ðiều 19. Yêu cầu kỹ thuật thi công trám lấp giếng ñào
Việc thi công trám lấp giếng ñào quy ñịnh tại ðiều 4 của Quy ñịnh này
phải bảo ñảm các yêu cầu sau:
1. Vật liệu sử dụng ñể trám lấp là vật liệu tự nhiên, có tính thấm nước
kém hơn hoặc tương ñương với tính thấm nước của các lớp ñất ñá xung quanh
giếng ñào;
2. Việc thi công trám lấp phải thực hiện theo từng ñoạn; vật liệu ñược ñổ
từ từ, theo từng lớp và phải ñầm, nện bằng dụng cụ thích hợp; ít nhất 1m trên
cùng của giếng phải ñược trám lấp bằng sét tự nhiên hoặc vật liệu khác có tính
chất tương ñương.

Chương III
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 20. Xử lý tồn tại
1. ðối với trường hợp giếng khoan, giếng ñào có trước ngày Quy ñịnh này
có hiệu lực, Sở Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức ñiều tra,
thống kê, rà soát, phân loại các loại giếng phải xử lý, trám lấp theo quy ñịnh tại
ðiều 4 của Quy ñịnh này; xây dựng phương án xử lý, trám lấp giếng trình Uỷ
ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền và tổ chức
thực hiện việc trám lấp.
2. ðối với trường hợp giếng khai thác nước dưới ñất phải trám lấp nhưng
không xác ñịnh ñược chủ giếng hoặc chủ giếng là cá nhân, hộ gia ñình có hoàn
cảnh khó khăn (ñược uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận), thuộc vùng sâu, vùng
xa, vùng ñồng bào dân tộc thiểu số; giếng khai thác nước dưới ñất mà trước ñó
chủ giếng ñã ñược cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ trong việc khoan, ñào
giếng ñó; giếng khoan khác cần phải trám lấp nhưng thực tế không xác ñịnh
ñược chủ giếng thì Sở Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực
hiện trám lấp.
3. Kinh phí xử lý, trám lấp giếng quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 ðiều
này ñược sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.
ðiều 21. Tổ chức thực hiện
1. Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Giám ñốc Sở Tài nguyên và
Môi trường chịu trách nhiệm ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc ñề nghị tổ chức, cá nhân
phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường ñể xem xét, giải quyết./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(ñã ký)

Nguyễn Công Thành

Mẫu số 01
(TÊN CHỦ GIẾNG)
(Trang bìa trong)

PHƯƠNG ÁN
TRÁM LẤP GIẾNG KHOAN
--------- (1)

CHỦ GIẾNG

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
LẬP PHƯƠNG ÁN
Ký, ñóng dấu (nếu có)
và ghi rõ họ, tên

Ký, ñóng dấu (nếu có)
và ghi rõ họ, tên

ðịa danh, tháng... năm...

(1) Ghi loại giếng khoan (khai thác, thăm dò, quan trắc, tháo khô mỏ, hố móng
hoặc giếng khoan thuộc dự án....), của (tên chủ giếng)

Mở ñầu:
Nêu tóm tắt thông tin chung về chủ giếng, vị trí, ñịa ñiểm; số lượng, loại
giếng khoan (khai thác, thăm dò, quan trắc, tháo khô mỏ, hố móng hoặc giếng
khoan thuộc dự án....), mục ñích khoan giếng hoặc mục ñích sử dụng giếng (ñối
với giếng ñã có); lý do phải trám lấp.
1. Mô tả giếng khoan:
- Mô tả ñịa tầng (nếu có), cấu trúc của giếng khoan (ñường kính, chiều
sâu, ñường kính nhỏ nhất, loại ống chống (nếu có),....và tự nhận xét, ñánh giá về
khả năng thực tế của việc rút, nhổ cột ống, những vấn ñề cần chú ý trong quá
trình thi công trám lấp giếng khoan.
- Liệt kê danh mục (số hiệu, vị trí, chiều sâu) giếng khoan phải trám lấp.
2. Vật liệu trám lấp:
- Nêu các loại vật liệu sử dụng ñể trám lấp (hỗn hợp vữa, vật liệu dạng
viên, vật liệu bở rời hoặc vật liệu tự nhiên tại chỗ...);
- Nêu cụ thể từng loại vật liệu sử dụng ñể trám lấp từng ñoạn chiều sâu
của giếng khoan (nếu sử dụng các loại vật liệu khác nhau ñể trám lấp) hoặc toàn
bộ chiều sâu giếng khoan;
- Dự kiến khối lượng vật liệu sử dụng;
- Trường hợp sử dụng hỗn hợp vữa thì nêu các loại vật liệu sử dụng ñể
trộn vữa, tỷ lệ pha trộn và phụ gia (nếu có);
- Trường hợp sử dụng vật liệu dạng viên hoặc vật liệu bở rời khác thì nêu
loại vật liệu, kích thước tối ña và biện pháp, cách thức kiểm soát kích thước ñó.
3. Thiết bị, dụng cụ chủ yếu ñể trám lấp:
- Nêu các loại thiết bị chủ yếu ñược sử dụng ñể thi công trám lấp (máy
khoan, máy bơm,..) và mô tả những tính năng, kỹ thuật chủ yếu liên quan trực
tiếp tới quá trình rút, nhổ cột ống, thi công trám lấp;
- Nêu các loại dụng cụ chủ yếu ñược sử dụng trực tiếp ñể trám lấp (ñường
kính, chiều dài bộ cần khoan hoặc ống; bộ dụng cụ, thiết bị trộn vữa,...).
4. Quy trình thực hiện trám lấp:
Tuỳ ñiều kiện cụ thể từng giếng khoan, chiều sâu, ñường kính, loại vật
liệu, thiết bị, dụng cụ sử dụng ñể trám lấp, quy trình thực hiện trám lấp bao gồm
các nội dung sau:
- Mô tả việc phân chia các ñoạn trám và chiều dài các ñoạn trám lấp
tương ứng;
- Mô tả trình tự các bước công việc dự kiến ñể thực hiện trám lấp cho mỗi
ñoạn và toàn bộ giếng khoan;
- Mô tả phương pháp, cách thức, quá trình rút, nhổ cột ống (nếu có);
- Mô tả phương pháp, cách thức, quá trình ñưa vữa trám lấp xuống giếng
khoan (nếu sử dụng vữa trám);

- Mô tả biện pháp, cách thức, quá trình ñầm, nện vật liệu trám lấp ở trong
giếng khoan (nếu sử dụng vật liệu dạng viên hoặc bở rời);
- Mô tả cách thức, biện pháp kiểm tra, kiểm soát khối lượng vật liệu,
chiều dài mỗi ñoạn trám lấp trong giếng khoan;
- Mô tả phương pháp, quá trình bổ sung vật liệu trám lấp và ñổ lớp bê
tông miệng giếng khoan.
5. Kết luận:
Tự nhận xét, ñánh giá và kết luận mức ñộ ñáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về
vật liệu, quá trình trám lấp giếng khoan và những ñề xuất, kiến nghị.
Phụ lục kèm theo:
1) Hình vẽ cột ñịa tầng (nếu có) và cấu trúc giếng khoan phải trám lấp
(trường hợp nhiều giếng khoan thì chỉ cần hình vẽ của giếng khoan ñiển hình,
ñại diện).
2) Hình vẽ cột ñịa tầng (nếu có) và dự kiến cấu trúc giếng khoan (các lớp
vật liệu trám lấp) sau khi hoàn thành công tác trám lấp (trường hợp nhiều giếng
khoan thì chỉ cần hình vẽ của giếng khoan ñiển hình, ñại diện).
Ghi chú:
- Phương án trám lấp giếng khoan có thể ñược lập cho một, một số giếng
khoan hoặc toàn bộ giếng khoan phải trám lấp của một chủ giếng;
- Trường hợp gồm nhiều loại giếng khoan (giếng khoan nước dưới ñất,
giếng khoan khác) có yêu cầu kỹ thuật khác nhau thì có thể lập phương án trám
lấp chung và nêu cụ thể ñối với từng loại giếng khoan ñó.

Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN TRÁM LẤP GIẾNG
- Căn cứ phương án trám lấp giếng và thông báo trám lấp ñã gửi Phòng
Tài nguyên và Môi trường/UBND xã:................., ngày.....tháng..... năm........;
- Căn cứ kết quả trám lấp giếng,
Hôm nay, ngày......tháng.....năm...., chúng tôi, gồm:
a) ðại diện chủ giếng:
- Ông/Bà:
b) ðại diện ñơn vị thi công trám lấp giếng:
- Ông/Bà:
Với sự chứng kiến của Ông/Bà....................., ñại diện cho Phòng Tài
nguyên và Môi trường/ UBND xã: ......(nếu có)
ðã tiến hành lập biên bản trám lấp giếng tại hiện trường như sau:
1. Thông tin chung về giếng:
- Tên, ñịa chỉ của chủ giếng:
- Vị trí, ñịa ñiểm giếng:
- Toạ ñộ vị trí của giếng (nếu có), X:
Y:
- Loại giếng:
- Chiều sâu giếng:
- Loại ống giếng: (ống sắt/ống nhựa, loại ống nhựa)
- ðường kính miệng giếng: ...., ñường kính nhỏ nhất của giếng .... ;
- Lý do trám lấp:
2. Thi công trám lấp và kết quả trám lấp:
- Việc thi công trám lấp ñược bắt ñầu từ ngày..., ñến ngày... tháng
...năm......
- Kết quả rút nhổ cột ống giếng:
- Vật liệu sử dụng: (thống kê các loại vật liệu, chiều sâu sử dụng từng loại
vật liệu, khối lượng ñã sử dụng ñể trám lấp,....).
- Kết quả trám lấp: vẽ sơ hoạ các lớp vật liệu ñã trám lấp trong giếng;
hoặc kèm theo hình vẽ cột ñịa tầng (nếu có) và cấu trúc các lớp vật liệu trong
giếng sau khi ñã trám lấp.
- Những vấn ñề phát sinh (so với phương án trám lấp) trong quá trình thi
công trám lấp giếng, kết quả giải quyết tại hiện trường và những nội dung khác
(nếu có):
3. Kết luận:
Nhận xét, ñánh giá về kết quả trám lấp giếng:
ðại diện Phòng
TN&MT/ UBND xã
(nếu có mặt tại hiện
trường)

ðại diện chủ giếng

ðại diện ñơn vị thi công
trám lấp giếng

