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      An Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 của 

Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; 

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

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ 

sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; 

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

18/TTr-STNMT ngày 13 tháng 01 năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh 

hoạt cho các công trình khai thác nước mặt của Công ty Cổ phần Điện nước An 

Giang, cụ thể gồm: 

- Tên công trình khai thác nước mặt: Hệ thống cấp nước Phú Mỹ (địa chỉ: 

ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) phục vụ mục đích sinh hoạt. 

- Tên công trình khai thác nước mặt: Trạm cấp nước Chợ Vàm (địa chỉ: ấp 

Phú Vinh, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân) phục vụ mục đích sinh hoạt. 

 (đính kèm danh mục chi tiết tại Phụ lục)  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Công ty Cổ phần Điện nước An Giang thực hiện: 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, Ủy ban nhân dân các thị 

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

giới, phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực nước sinh hoạt của công trình trên 

thực địa sau khi được phê duyệt và công bố; 

- Bảo vệ nguồn nước do Công ty Cổ phần Điện nước An Giang trực tiếp 

khai thác, sử dụng; theo dõi, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh 
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khu vực lấy nước sinh hoạt của 02 công trình khai thác nước mặt nêu trên. 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 02 công trình khai thác nước mặt nêu trên 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 thì phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời, báo 

cáo chính quyền địa phương nơi có công trình khai thác nước mặt gần nhất để xử 

lý kịp thời. 

- Nghiêm cấm xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật vào nguồn nước và vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. 

- Trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt phải tuân 

thủ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ quy 

định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước và tuân thủ các yêu cầu khác về 

bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Đăng tải danh mục vùng bảo hộ vệ sinh của 02 công trình khai thác nước 

mặt nêu trên tại Website Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, Đài phát thanh 

địa phương và thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân và 

Ủy ban nhân dân thị trấn: Phú Mỹ, Chợ Vàm, huyện Phú Tân, đồng thời, gửi đến 

Cục Quản lý tài nguyên nước trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt;  

- Đôn đốc, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn thực hiện việc xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt trên thực địa. 

3. Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân và Ủy ban nhân dân các thị trấn nơi có 

công trình khai thác nước mặt có trách nhiệm: 

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Điện nước An Giang và cơ quan có liên 

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

địa sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và Sở Tài nguyên và Môi trường 

công bố; 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn;  

- 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. 

 4. 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 

phải chấp hành các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước và bảo vệ tài nguyên 

nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. 

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

Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
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thị trấn: Phú Mỹ, Chợ Vàm, huyện Phú Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện 

nước An Giang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 3; 

- CT và PCT UBND tỉnh Trần Anh Thư; 

- VPUBND: LĐVP, P.KTN; 

- Lưu: VT. 

Đính kèm Phụ lục 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
 

  



PHỤ LỤC 

DANH MỤC VÙNG BẢO HỘ VỆ SINH KHU VỰC LẤY NƯỚC SINH HOẠT 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG 

(Đính kèm Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

 

Stt Tên công trình 

khai thác nước 

mặt 

Nguồn 

nước khai 

thác 

Quy mô 

công trình 

(m3 / ngày 

đêm) 

Vị trí khai thác Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực 

lấy nước sinh hoạt 

Ghi chú 

1 
Hệ thống cấp nước 

Phú Mỹ 
Sông Tiền 8.000 

Ấp Thượng 3, thị trấn Chợ 

Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An 

Giang 

Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt là 800 m về phía thượng 

lưu và 200 m về phía hạ lưu 

Giấy phép số 

341/GP-STNMT 

ngày 26/03/2018 

2 
Trạm cấp nước Chợ 

Vàm 
Sông Tiền 2.000 

Ấp Phú Vinh, thị trấn Chợ Vàm, 

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt là 800 m về phía thượng 

lưu và 200 m về phía hạ lưu 

Giấy phép số 

410/GP-STNMT 

ngày 13/04/2018 
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