
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    1354     /QĐ-UBND Bình Thuận, ngày   13    tháng 6  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt các 

công trình đã cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

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 Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của 

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

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2016 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định việc xác định và công bố vùng 

bảo hộ khu vực lấy nước sinh hoạt; 

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán Dự án 

“Lập, quản lý vùng bảo bộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt”; 

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

số 162/TTr-STNMT ngày 24 tháng 5 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt các 

công trình đã cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

a) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định 

phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt phải đăng tải danh 
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mục vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai 

thác nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện 

tử của địa phương, thông báo bằng văn bản tới Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình khai thác nước, đồng thời gửi tới 

Cục Quản lý tài nguyên nước; 

b) Đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện việc 

xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực 

địa sau khi được phê duyệt và công bố; 

c) Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện việc xác định và công 

bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai 

thác nước để cấp cho sinh hoạt trên địa bàn gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (qua Cục Quản lý tài nguyên nước) trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công 

trình khai thác nước có trách nhiệm: 

a) Phối hợp với các tổ chức có công trình khai thác nước để cấp cho 

sinh hoạt và các cơ quan liên quan trên địa bàn xác định ranh giới, phạm vi 

của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa sau khi 

được phê duyệt, công bố; 

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt 

trên địa bàn; 

c) Tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến 

vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác 

nước trên địa bàn theo thẩm quyền. 

3. Tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành công trình khai thác nước có 

trách nhiệm: 

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi có công trình khai thác nước và các cơ quan liên quan xác định ranh giới, 

phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình 

trên thực địa sau khi được phê duyệt và công bố; 

b) Bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, 

giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 

của công trình. Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ 

gây ô nhiễm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình 

và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng 

bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác thì phải 
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kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi 

gần nhất để xử lý. 

4. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 

phải tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ nguồn 

nước dưới đất và tuân thủ các yêu cầu khác về bảo vệ tài nguyên nước theo 

quy định của pháp luật về tài nguyên nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

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

Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có công trình khai thác nước 

sinh hoạt; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như Điều 3;                                                                                        KT. CHỦ TỊCH  

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;                                               PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cục Quản lý tài nguyên nước; 

- Lưu: VT, KT. Vương.  
 

 

 

                                                                                        Phan Văn Đăng 
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