
 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 789/STNMT-KSN&BĐKH     An Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2022 
V/v công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt 
 

 

Kính gửi: UBND huyện Châu Phú 

 

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; 

Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho 

Công ty CP đầu tư xây dựng công nghệ Trí Minh. 

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đề nghị như sau: 

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường – Sở Tài nguyên 

và Môi trường An Giang đăng tải danh mục vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai 

thác nước mặt Nhà máy nước Khánh Hòa, huyện Châu Phú theo Quyết định số 

473/QĐ-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2022 của UBND tỉnh tại Website Sở Tài 

nguyên và Môi trường An Giang. 

- UBND huyện Châu Phú thông báo trên Đài Phát thanh địa phương danh 

mục vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước mặt Nhà máy nước nêu trên 

theo địa bàn quản lý và chỉ đạo UBND xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, An Giang 

niêm yết công khai tại trụ sở. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ Sở Tài 

nguyên và Môi trường An Giang (điện thoại: 0296 3954755) để hướng dẫn, giải 

quyết./. 

 
Nơi nhận:                                                                     KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                          
- Cục Quản lý tài nguyên nước; 

- TT Công nghệ thông tin – Sở TNMT; 

- Phòng TNMT huyện Châu Phú; 
- UBND xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú; 

- Lưu: VT, KSN&BĐKH. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tô Hoàng Môn 
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