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II. Mục tiêu
1. Mục tiêu tổng quát:
- Tăng tỷ lệ sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung đảm bảo
chất lượng, khối lượng nước.
- Hạn chế sự suy giảm về số lượng, chất lượng nguồn nước so với trạng
thái tự nhiên hoặc so với trạng thái của nguồn nước đã được quan trắc trong các
thời kỳ trước đó.
- Hạn chế việc khai thác nước dưới đất quá mức dẫn đến cạn kiệt nguồn
nước làm cho nguồn nước không còn khả năng đáp ứng nhu cầu khai thác, sử
dụng và duy trì hệ sinh thái thủy sinh
2. Mục tiêu cụ thể:
- Trung bình hàng năm dừng khai thác, trám lấp từ 15-20% số lượng công
trình khai thác hiện có tại các khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung hoặc tại
các khu vực liền kề đã có điểm đấu nối của hệ thống cấp nước tập trung.
- Đến năm 2030 dừng khai thác, trám lấp toàn bộ số lượng công trình khai
thác hiện có còn lại tại các khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung hoặc tại
các khu vực liền kề đã có điểm đấu nối của hệ thống cấp nước tập trung
3. Nguyên tắc áp dụng các biện pháp h n chế k ai t ác ƣớc dƣới đất:
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a) Bảo đảm yêu cầu bảo vệ nguồn nước dưới đất, đồng thời phải bảo đảm
hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bao gồm
cả việc bồi thường thiệt hại, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
(nếu có) trong trường hợp bị thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định của pháp luật;
b) Tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp hạn chế khai thác được áp dụng cụ
thể đối với từng vùng, từng khu vực hạn chế và thứ tự thực hiện đối với từng đối
tượng, trường hợp theo quy định của Nghị định số 167/2018/NĐngày
26/12/2018 của h nh phủ . Không áp dụng các biện pháp hạn chế khai thác
nước dưới đất khác với các biện pháp quy định tại Nghị định số 167/2018/NĐngày 26/12/2018 của h nh phủ;
c) Ưu tiên cho việc cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống
thiên tai;
d) Thực hiện theo phương án, lộ trình phù hợp được phê duyệt, đảm bảo
không gây gián đoạn việc cấp nước.
4. Trường hợp phát hiện việc khoanh định hoặc áp dụng các biện pháp
hạn chế khai thác nước dưới đất không phù hợp với các tiêu ch quy định của
Nghị định số 167/2018/NĐngày 26/12/2018 của h nh phủ thì phải tạm
dừng việc thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất đối với các
trường hợp đó để rà soát, điều chỉnh cho phù hợp. Trường hợp gây thiệt hại đến
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất thì phải bồi
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
III. N i du g ƣơ g á
n chế k ai t ác ƣớc dƣới đất
1. ác cô g trì k ai t ác ƣớc trong các khu v c h n chế khai thác
ƣớc dƣới đất
Đề án đã khoanh định được các khu vực thuộc các vùng hạn chế 1, hạn
chế 2, hạn chế 3, hạn chế 4 và vùng hạn chế hỗn hợp, cụ thể như sau:
a) Vùng h n ch 1: (Vùng c m eo q
nh của Quy
nh s
5
-BTNMT) bao gồm 25 khu vực, trong đó: 01 khu vực xung quanh
bãi rác/bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung, 24 khu vực xung quanh giếng khai
thác nước dưới đất bị ô nhiễm.
ịa bàn

Thành phố Pleiku

Tổng diện tích
Số công trình khai thác tồn t i
k a định
Tổng
Có Giấy
Chưa có
(km2 )
công trình
phép
GP
24
3
21
8,68
7

0

7

Huyện Ia Grai

0,52
0,39

5

0

5

Huyện Đức ơ

0,78

5

0

5

Huyện hư rông

0,13

1

0

1

Huyện hư ăh

3

Huyện hư Sê

0,39

5

0

5

2
0
2
Huyện hư ưh
0,13
Huyện Đak Đoa
0,13
1
0
1
b) Vùng h n ch 2: bao gồm 10 khu khu vực. Vùng hạn chế 2 là vùng có
mực nước động trong giếng khai thác vượt quá mực nước cho phép hoặc mực
nước dưới đất bị suy giảm liên tục và có nguy cơ bị hạ thấp quá mức, bao gồm
10 khu vực, với tổng diện t ch khoanh định được là 3,43 km2
ịa bàn

Thành phố Pleiku
Huyện Ia Grai

Tổng diện tích
Số công trình khai thác tồn t i
khoanh định
Tổng
Có Giấy
Chưa có
(km2 )
công trình
phép
GP
2
0
2
0,26
0,70
5
0
5

Thị xã Ayun Pa

0,84

5

0

5

Huyện hư rông

0,13

1

0

1

Huyện Phú Thiện

0,21

2

0

2

Huyện hư ưh

1,16

13

0

13

2
0
2
Huyện Ia Pa
0,13
c) Vùng h n ch 3: bao gồm 206 khu vực.
Vùng hạn chế 3 là vùng đã được đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung có
chức năng cấp nước sinh hoạt hoặc chưa được đấu nối nhưng có điểm đấu nối liền
kề của hệ thống cấp nước tập trung và sẵn sàng để cung cấp nước sạch đảm bảo
nhu cầu sử dụng nước về thời gian, lưu lượng và chất lượng nước phù hợp với mục
đ ch sử dụng nước, với tổng diện t ch khoanh định được là 338,45 km2.
ịa bàn

Thị xã An Khê

Tổng diện tích
Số công trình khai thác tồn t i
k a định
Tổng
Có Giấy
Chưa có
(km2 )
công trình
phép
GP
216
0
216
70,85

Huyện hư ăh
Huyện hư rông
Huyện hư ưh

5,24
13,78
0,39

4

0

4

84

0

84

Huyện hư Sê

9,23

72

1

71

Huyện Đức ơ

5,66

560

0

560

Huyện Ia Grai

11,53

Huyện Ia Pa

11,64

13

0

13

Huyện Kông Chro

14,41

4

0

4

4

Huyện Krông Pa

7,79

1.221

0

1.221

Huyện Mang Yang

4,34

14

0

14

Huyện Phú Thiện

9,58

1.810

1

1.809

Thành phố Pleiku

149,59

648

7

641

Thị xã Ayun Pa

17,67

586

2

584

28
2
26
Huyện Đăk Đoa
6,75
d) Vùng h n ch 4:
Khu dân cư, khu công nghiệp tập trung không thuộc vùng hạn chế 3 và
cách nguồn nước mặt có chức năng cấp nước sinh hoạt không quá 1.000m, xung
quanh khu vực Biển Hồ với tổng diện t ch khoanh định được là 14,85 km2.
ịa bàn

Huyện hư ăh

Tổng diện tích
Số công trình khai thác tồn t i
k a định
Tổng
Có Giấy
Chưa có
(km2 )
công trình
phép
GP
31
0
31
14,21
0,64
4
0
4

Huyện Đak Đoa
e) Vùng h n ch hỗn hợp: bao gồm 09 khu vực.
Sau khi khoanh định các vùng hạn chế 1, 2, 3 và 4 đã xác định các vùng
hạn chế hỗn hợp là các khu vực mà các vùng hạn chế 1, 2, 3 và 4 chồng lấn
nhau. Các vùng hạn chế hỗn hợp ở tỉnh Gia Lai bao gồm các vùng như sau:
- Vùng hạn chế hỗn hợp chồng lấn giữa vùng hạn chế 1 và vùng hạn chế 3 phân
bố một số khoảnh nhỏ ở thành phố Pleiku với tổng diện t ch khoanh định là 3,83 km2.
- Vùng chồng lấn giữa vùng hạn chế 2 và vùng hạn chế 3 khoảnh phân bố hạn
hữu ở khu vực phía tây nam TP. Pleiku với tổng diện t ch khoanh định là 0,26 km2.
ịa bàn

Thành phố Pleiku

Tổng diện tích
Số công trình khai thác tồn t i
k a định
Tổng
Có Giấy
Chưa có
(km2 )
công trình
phép
GP
25
0
25
4,09
V

1:

a) Đối với các khu vực có bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung theo quy
định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường; Khu vực có
giếng khai thác nước dưới đất bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con
người và sinh vật mà chưa có giải pháp công nghệ để xử lý để bảo đảm đạt quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt; Khu vực có
nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất thì dừng mọi hoạt động khai thác
nước dưới đất và xử lý, trám lấp giếng theo quy định.
b) Đối với các khu vực liền kề có bán kính 1.000m kể từ đường biên của khu
vực có bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung theo quy định của pháp luật về quy
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hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường thì không cấp phép thăm dò, khai thác để
xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới và thực hiện các biện pháp
hạn chế khai thác đối với các công trình hiện có được quy định như sau:
- Trường hợp công trình không có giấy phép, bên cạnh việc xử phạt vi
phạm hành ch nh theo quy định của pháp luật còn phải dừng hoạt động khai thác
và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình
đang khai thác nước dưới đất để cấp nước cho các mục đ ch sử dụng cấp nước
sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai mà thuộc trường hợp phải có
giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng không có giấy phép thì được cấp giấy
phép nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp
luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành
ch nh theo quy định của pháp luật;
- Trường hợp công trình có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết
thời hạn hiệu lực của giấy phép và chỉ gia hạn, điều chỉnh, cấp lại đối với công
trình cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai nếu đủ điều
kiện để được gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật
về tài nguyên nước.
3. Các bi n pháp h n ch

i v i Vùng h n ch 2:

a) Không cấp mới giấy phép thăm dò, khai thác;
b) Trường hợp công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực
hiện việc trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để
cấp nước cho mục đ ch sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai
thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng không có
giấy phép thì được cấp giấy phép nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai
thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy
định xử phạt vi phạm hành ch nh theo quy định của pháp luật.
c) Trường hợp công trình đã có giấy phép thì tạm dừng khai thác theo quy định
đối với các giếng có mực nước động vượt quá mực nước động cho phép và điều chỉnh
chế độ khai thác hoặc giảm lưu lượng khai thác tại giếng đó cho phù hợp.
4. Các bi n pháp h n ch

i v i Vùng h n ch 3:

a) Không cấp mới giấy phép thăm dò, khai thác;
b) Công trình hiện hữu không có giấy phép thì dừng khai thác và trám lấp
giếng theo quy định;
c) Trường hợp công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực
hiện việc trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để
cấp nước cho mục đ ch sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai
thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng không có
giấy phép thì được cấp giấy phép nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai
thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy
định xử phạt vi phạm hành ch nh theo quy định của pháp luật.
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d) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết
thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại
giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo
quy định của pháp luật về tài nguyên nước.
5. Các bi n pháp h n ch

i v i Vùng h n ch 4:

a) Không cấp mới giấy phép thăm dò, khai thác có quy mô lớn hơn 10.000
m /ngày, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho các mục đ ch cấp
nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng chống thiên tai;
3

b) Đối với các công trình không có giấy phép thì dừng hoạt động khai
thác, được xem xét cấp giấy phép theo quy định và chỉ được khai thác khi được
cấp giấy phép;
c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết
thời hạn hiệu lực của giấy phép và được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại
giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo
quy định của pháp luật về tài nguyên nước.
6. Các bi n pháp h n ch

i v i Vùng h n ch hỗn hợp:

Việc áp dụng các biện pháp hạn chế đối với vùng hạn chế hỗn hợp được
xem xét, quyết định trên cơ sở các biện pháp hạn chế khai thác tương ứng với
từng vùng hạn chế theo thứ tự từ vùng hạn chế 1, 2, 3 và 4.
IV.

trì

t
ự

c iệ từ g biệ

á

c ế k ai t ác (d kiế ):
V

a) Đối với các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy
phép khai thác, sử dụng nước dưới đất thì dừng khai thác khi giấy phép hết hạn
và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.
b) Đối với các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải cấp phép khai thác,
sử dụng nước dưới đất nhưng không có giấy phép thì dừng khai thác trước ngày
31/12/2022 và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.
c) Đối với các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng phải cấp phép khai
thác, sử dụng nước dưới đất (khai thác dưới 10m3/ngày đêm) thì dừng khai thác
trước ngày 31/12/2022 và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.
d) Đối với các tổ chức, cá nhân thuộc các trường hợp nêu trên nếu khai
thác để cấp nước cho mục đ ch sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên
tai thì được cấp, gia hạn giấy phép nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai
thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi thực hiện đầy các
quy định của pháp luật.Thời gian thực hiện như sau:
- Đối với công trình đã có giấy phép: Lập thủ tục gia hạn trước khi giấy
phép hết hạn trước 90 (ch n mươi) ngày.
- Đối với công trình chưa có giấy phép: Lập thủ tục đề nghị cấp giấy phép
trước ngày 31/12/2021.
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ự

V

a) Đối với các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy
phép khai thác, sử dụng nước dưới đất thì dừng khai thác để điều chỉnh chế độ
khai thác hoặc giảm lưu lượng khai thác tại giếng đó cho phù hợp. Thời gian thực hiện
trước ngày 31/12/2021.
b) Đối với các tổ chức, cá nhân thuộc các trường hợp nêu trên nếu khai
thác để cấp nước cho mục đ ch sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên
tai thì được cấp, gia hạn giấy phép nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai
thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi thực hiện đầy các
quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện như sau:
- Đối với công trình đã có giấy phép: Lập thủ tục gia hạn trước khi giấy
phép hết hạn trước 90 (ch n mươi) ngày.
- Đối với công trình chưa có giấy phép: Lập thủ tục đề nghị cấp giấy phép
trước ngày 31/12/2021.
ự

V

a) Đối với các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy
phép khai thác, sử dụng nước dưới đất nhưng thời hạn của giấy phép hết hạn
trước ngày 31/12/2025 thì dừng khai thác khi giấy phép hết hạn và thực hiện
việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.
b) Đối với các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy
phép khai thác, sử dụng nước dưới đất nhưng thời hạn của giấy phép hết hạn sau
ngày 31/12/2025 thì dừng khai thác trước ngày 31/12/2025 và thực hiện việc xử
lý, trám lấp giếng theo quy định.
c) Đối với các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng phải cấp phép khai
thác, sử dụng nước dưới đất (khai thác dưới 10m3/ngày đêm) thì dừng khai thác
trước ngày 31/12/2025 và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.
d) Đối với các tổ chức, cá nhân thuộc các trường hợp nêu trên nếu khai
thác để cấp nước cho mục đ ch sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên
tai thì được cấp, gia hạn giấy phép nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai
thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi thực hiện đầy các
quy định của pháp luật.Thời gian thực hiện như sau:
- Đối với công trình đã có giấy phép: Lập thủ tục gia hạn trước khi giấy
phép hết hạn trước 90 (ch n mươi) ngày.
- Đối với công trình chưa có giấy phép: Lập thủ tục đề nghị cấp giấy phép
trước ngày 31/12/2021.
ự

V

Đối với các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải cấp phép khai thác, sử
dụng nước dưới đất nhưng không có giấy phép thì dừng khai thác trước ngày
31/12/2021 và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.
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5

ự

V

ỗ

ợ :

Lộ trình hạn chế đối với vùng hạn chế hỗn hợp được xem xét, quyết định
trên cơ sở các lộ trình hạn chế khai thác tương ứng với từng vùng hạn chế theo
thứ tự từ vùng hạn chế 1, 2, 3 và 4.
. Ổ

Ứ

Ự

1. Sở ài guyê và

:
ôi trƣờ g:

- Thông báo cho các Tổ chức, cá nhân đã được cấp có thẩm quyền cấp
giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất về lộ trình dừng khai thác và thực
hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.
- Đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực
hiện hương án này.
2. Sở ây d

g:

- Theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển
khai thực hiện Kế hoạch số 2202/KH-UBND ngày 28/10/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc Tăng cường sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung
tại các đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2020, giai đoạn đến năm 2025.
- hủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và
các hủ đầu tư trong việc thẩm định thiết kế, kỹ thuật đối với các dự án đầu tư
xây dựng, mở rộng công trình cấp nước tập trung.
3. Sở Cô g t ƣơ g:
Hàng năm cập nhật các công trình năng lượng có khai thác, sử dụng nước
dưới đất thuộc các dự án kêu gọi đầu tư mà nằm trong vùng hạn chế khai thác
nước dưới đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét cấp phép theo đúng quy định.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:
- Hàng năm tiến hành kiểm tra, rà soát các công trình cấp nước tập trung
nông thôn; lập kế hoạch nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo cung cấp đầy đủ nước
sinh hoạt cả về số lượng và chất lượng
- Hàng năm cập nhật các dự án nông nghiệp có khai thác, sử dụng nước
dưới đất thuộc các dự án kêu gọi đầu tư mà nằm trong vùng hạn chế khai thác
nước dưới đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét cấp phép theo đúng quy định.
5. a Quả

ý K u ki

tế tỉ

:

Kiểm tra, rà soát, dùng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng
theo quy định đối với Khu công nghiệp, ụm công nghiệp đã có hệ thống cấp
nước tập trung.
6. y ba

â dâ các uyệ , t ị xã, t à

ố:
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- Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 2202/KH-UBND ngày 28/10/2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước
tập trung tại các đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2020, giai đoạn đến năm 2025.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các biện pháp và lộ
trình hạn chế khai thác nước đất được quy định tại hương án này. Định kỳ
trước ngày 30/11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi
trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
- hủ động phối hợp với các Sở, Ngành đề xuất kế hoạch nâng cấp, sửa
chữa các công trình cấp nước tập trung hiện có trên địa bàn để đảm bảo cung
cấp đầy đủ nước sinh hoạt, nước sản xuất cả về số lượng và chất lượng cho
người dân, doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa; đề xuất mô hình đầu tư, quản lý, vận
hành, giám sát đối với hệ thống sản xuất, cung cấp nước tập trung để vừa huy
động được nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, vừa bảo đảm việc điều hành, quản
lý của nhà nước, khắc phục tình trạng độc quyền trong việc cung cấp nước…
7. Các tổ c ức, cá â k ai t ác, sử dụ g ƣớc dƣới đất:
- hối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố trong việc xác định phương án, lộ trình cụ thể để thực hiện các
biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất đối với công trình khai thác nước
dưới đất do mình quản lý theo quy định.
- hối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện
việc trám lấp giếng theo quy định.
8. ác

a

g iệ , đơ vị cấ

ƣớc:

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian nâng cấp, sửa chữa, mở rộng các
công trình cấp nước tập trung do mình quản lý đặc biệt là tại các khu vực chưa
được đấu nối nhưng có điểm đấu nối liền kề của hệ thống cấp nước tập trung và
sẵn sàng để cung cấp nước sạch, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước cả về thời gian,
lưu lượng và chất lượng nước phù hợp với mục đ ch sử dụng nước.
- hịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng nguồn nước cung cấp
cho người dân, doanh nghiệp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
nước sạch sử dụng cho mục đ ch sinh hoạt QCVN 01-1: 2018/BYT của Bộ Y tế.
9. ác Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các
Doanh nghiệp, đơn vị cấp nước và các Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước
dưới đất: Trên cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hương án này.
Định kỳ trước ngày 30/11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên
và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong quá trình triển khai nều có vướng mắc các Sở, ban, ngành, Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, ác Doanh nghiệp và các Tổ chức, cá
nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân
dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, chỉ đạo.
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Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố và các Doanh nghiệp, đơn vị cấp nước nghiêm túc triển
khai thực hiện hương án này./.
h

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c hủ tịch, các T UBND tỉnh;
- ác, Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- ác V UBND tỉnh;
- ác Đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh;
- các Tổ chức, cá nhân khai thác, sử

dụng nước dưới đất;
- Lưu VT, NL, NXD.

.
K .
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Phụ lục: Danh sách các công trình khai thác
ƣớc dƣới đất trê địa bàn tỉnh

STT

Tên huyện, thị xã, Tổng số
thành phố
công trình

Số công
trì đã
cấp phép

Số công
Số công trình
trình chứa không thu c
đƣợc cấp
đối tƣớng
phép
phải cấp phép

1

Huyện Ia Pa

13

0

13

0

2

Huyện Kông Chro

4

0

3

1

3

Huyện Mang Yang

14

0

0

14

4

Huyện hư ăh

4

0

0

4

5

Huyện Kbang

331

0

0

331

6

Huyện Phú Thiện

1.810

1

4

1.805

7

Thị xã AyunPa

586

2

0

584

8

Thành phố Pleiku

648

7

0

641

9

Huyện Đak ơ

165

0

50

115

10

Huyện hư Sê

72

1

0

71

11

Huyện Đức ơ

560

0

0

560

12

Thị xã An Khê

216

0

0

216

13

Huyện hư rông

84

0

0

84

14

Huyện Đak Đoa

28

2

0

26

15

Huyện Krông Pa

1.221

0

0

1.221

5.756

13

70

5.673

Tổng c ng
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