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

 TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:    91    /QĐ-UBND Bình Thuận, ngày    13   tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp  

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 Tài nguyên nước năm 2012; 

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

số 210/TTr-STNMT ngày 13 tháng 7 năm 2022, Công văn số 5443/STNMT-

TNNKS ngày 27 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục 189 hồ, ao, đầm, 

phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gồm: 69 hồ, 86 bàu, 24 

đập dâng, 6 tum, 1 khe, 1 bưng, 1 hục và 1 khu rừng ngập mặn (có danh mục 

chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Công bố Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn 

tỉnh đến các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê, cập nhật và tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục hồ, ao, đầm, phá không 

được san lấp trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan có trách nhiệm trong công tác 

phối hợp quản lý, bảo vệ, rà soát, thống kê, cập nhật, đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

a) Phổ biến nội dung Quyết định này đến Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm, phá 
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thuộc Danh mục không được san lấp trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện theo 

quy định. 

b) Rà soát, thống kê, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài 

nguyên và Môi trường) điều chỉnh, bổ sung Danh mục hồ, ao, đầm, phá 

không được san lấp trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ không để xảy ra hoạt động 

san lấp hồ, ao, đầm phá trái phép trên địa bàn theo quy định; trường hợp phát 

hiện các hành vi vi phạm kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. 

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ 

hồ, ao, đầm, phá không được san lấp. 

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn; niêm yết công khai Danh mục hồ, ao, đầm, phá không 

được san lấp theo quy định. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, 

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

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như Điều 4;        
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Phan Văn Đăng; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KT. Vương.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Đăng 
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