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THÔNG BÁO  

Công bố danh mục 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 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Thuận 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. Sở Tài nguyên và Môi trường thông 

báo như sau: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) nơi có công trình khai thác 

nước sinh hoạt; Các tổ chức và cá nhân trực tiếp quản lý, vận hành công trình khai 

thác nước có liên quan và các 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: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 

giao tại Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 13/6/2022. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan; 

Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức cá nhân có liên quan biết để phối hợp, 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý tài nguyên nước (thay b/c); 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Các Sở, ban, ngành (p/h); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh (để đưa tin); 

- Báo Bình Thuận (để đưa tin); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải Quyết định); 

- Trung tâm CNTT (đăng tải Quyết định); 

- UBND cấp huyện (t/h); 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan (t/h) ; 

- Lưu: VT, TNNKS. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Thị Xuân Thu 
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