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QUYET JMNH
Phê duyt yang bâo h v sinh khu vçrc 1y nufrc sinh hot
cüa các cong trinh dä dxQ'C cp phép khai thác, si'r dçng niró'c mt phic v mic
dIch cap nruc sinh hot trên dla bàn thành phô Ba Nang
U'' BAN NHAN DAN THANIL PHO BA NANG
Can cir Lut T chrc chInh quyn dja phuing ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cr Lut Tài nguyen ntrâc ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can cir Nghj djn1. s 201/2013/ND-CP ngày 27 tháng 11 nãm 2013 cña
ChInh phñ quy djnh chi 1.iêt thi hành mt s diêu cüa Lut tài nguyen rnràc;
Can cr Nghi djni s6 43/2015/ND-CP ngày 06 tháng 5 nàm 2015 cüa
Chinh phü quy djnh isp, quãn l hành lang bâo v nguôn nixôc;
Can cr Thông tu ,s6 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 näm 2016 cüa
Bi trirOng Bô Tài nguyen và Môi trix1ng quy djnh vic xác djnh, cong bO vüng
bão h v sinh khu vrc lay nuâc sinh hoat;
Xét d nghj cüa (iiám dc S& Tài nguyen và Môi tru'O'ng tai T?i trInh s
G5TTr-STNMT ngày 43 tháng V näm 2019,
QUYET B4NH:
Diu 1. Phê duyt pham vi vüng bâo hO v sinh khu vre thy ntrâc sinh hoat
gôm các cong trInh dä cp phép khai thác, sir ding nixâc mt phic vi1 mi1c dich
cp nuàc sinh hoat tiên dja bàn thành ph Dà Nang (co phi h?c chi tit kern
theo).
Diêu 2. Trách nhirn cCta Si Tài nguyen và MOi trix?Yng
cüa cac cong
1. Thông báo vüng bão hO v sinh khu we thy nuàc sinh hoat
trIi-ih khai thác niràc mt phc vi cp nuâc sinh hoat trên dja bàn thành phó theo
quy djnh.
2. Don d&, huóng dan, giám sat Cong ty C phn Cp nuâc Ba Nng thrc
hin vic xác djnh ranh giài vüng bão hO v sinh ithu vrc thy nuàc sinh hot trên
thirc dja sau khi duqc phê duyt và cong b&
3. Tn.thng hcp cong trInh khai thác nuàc mt d cp cho sinh boat dang
hoat dOng và diêu kin mt bng thc tê không the thiêt 1p di.rc vüng bão hO
v sinh khu virc thy nucc sinh hoat theo quy djnh thI can cr tInh chAt, quy mô
cüa cOng trInh, dc dim ngun nuàc vâ các yêu cu kháe ye bâo v nguôn rnróc
do. So Tài nguyen Va MOi tn.ring tham mtru Uy ban nhân dan thành ph xem

xét, quyt djnh diu hinh pham vi vüng bão hO v sinh khu v1re lay nuOc sinh
hoat nhô ho'n phm vi thi thiu cho phft hcip nhurig phài dam bào chat lu'çmg
nguôn nuó,c.
4. T chirc thanh tra, kim tra, giám sat các boat dng trong vCmg báo hO v
sinh khu vrc lay nu' sinh hoat trên dja bàn thành phô.
5. Djnh k' tang hçxp, báo cáo tInh hInh thixc hin vic xac djnh vá cOng bô
vüng bão ho v sinh khu vrc 1.y nuôc sinh hoat cüa các cong trInh khai thác
nu6c dé cap cho sinh hoat trCn dia bàn güi v BO Tài nguyen và Môi tri.thng qua
Cc Quãn I tài nguyen nthc tnràc ngày 31 tháng 12 hang nàm.
Diu 3. Trách nhirn cüa Uy ban nhân dan c&p huyn và Uy ban nhân dan
cEp x
1. Phi hap vài Cong ty C phAn Cp nuc Dà Nng và các ca quan lien
quan trën dja bàn xác djnh ranh giài pham vi cüa vcing bào hO v sinh khu virc
lay nuc sinhhoX cüa CC Cong trInh khai thác riuâc mt trên thirc dja sau khi
du'cxc phê'duyt, cong bó;
2. Thu'c hin các bin pháp bão v chit lung ngun ni.ro'c sinh hoat trên
dja bàn;
3. Tip nhan thong tin, giâi quyt các vn d phát sinh lien quan den vimg
bâo hO v sinh khu vrc ly nuOc sinh hot cüa các cong trInh khai thác nuóc
trên dja bàn theo thâni quyn.
Diu 4. Trách nhim càa Cong ty C phn Cp nuóc Dà Nng
- Phi h9p vi Uy ban than dan cp huyn, Uy ban nhân dan cap x fbi C
cong trInh khai thác nuOc mt và các Ca quan lien quan xác dnh ranh giâi pham
vi cüa ving hào hO v sinh khu vile 1y nuâe sinh hoat cüa eOng trInh trén thrc
dja sau khi duçic phê duyt vã cong b6;
- Báo v ngu6n nuàc do mInh trirc tip khai thác, scr dung; theo dOi, giám
sat các boat dng trong vilng bão hO v sinh khu virc lay nu, c sinh hoat ca
cong trinh. Tru'ng h'p phát hin hành vi gay ô nhim hoc Co nguy ca gay ô
nhim, không bâo dam an toàn cho vic khai thác nuâc cia cong trInh Va các
hành vi vi phm pháp lut v tài nguyen nuâc khác trong pham vi vcing bào hO
'v sinh khu vuc ly :uOc sinh hoat cia cOng trInh khai thác thi phãi kjp thai
ngin chin, dOng thè'i báo cáo ngay dn chmnh quyn dja phuang nai gân nhât d
Xliji 1)".
Di1u 5. T chire, cá nhân, ho gia dInh sinh sng, hoat dng san xuât, kinh
doanh, djch vçi trong pham vi ving báo h v sinh khu vvc lay nuâc sinh hoat
phái tuân thñ các quy dlnh v hành tang báo vO ngun nuác, bào v ngutn nu'&c
\'ã tLlâfl thu các yêu cflu khác v báo ye tài nguyen nuc theo quy djnh cüa pháp
lut ye tài nguyen nuc.
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Diu 6. Quyt dinh nay có hiêu luc thi hành k ti'r ngày 01 tháng 9 näm
2019.
Diu 7. Chánh Van phOng Doàn Dai biu Qu6c hi, HDND vá UBND
thãnh phO; Giám dc các SO': Tài nguyen và MOi tnrOng, Nong nghip và Phát
triên nông thôn, Kê hoach va Du tu', Xây drng, Y tá, Tài chInh, Cong Thuong,
Giáo duc và Dâo tao, Thông till V Truy&n thông; Giárn dc Cong an thãnh phô;
Chü tjch Uy ban nhn dan các qun, huyn, xä, phu'ng; Tong Giárn dôc Cong
ty Co phn Cap nuó'c Dà Nng và các co quan, t chic, Ca nhân lien quan can cr
Quyêt djnh thi hành./ /
T'v'oj n/ian:

- Nhir diCu 7;
- B Tài nguyen và Môi :ru'ông;
- TT TU, TTHDND TP Da Nng;
- Doãn d?i bi&i Quôc hO TP Dã Nng;
- Chi tjch, các Phó phü tch UBND TP;
- LJy ban MTTQVN TP vã các hOi, doàn the TP;
- CVP, cc PCVP;
- Cuc Quãn I Tai nguyen iiii'Oc;
- Cong báo thành phô;
- Cong thông tin din tcr TP;
- B'to Da Nng, Dái PTTH Dâ Nng;
- Nhir Diu 3;
- SO Tu pháp;
- CVP, các PCVP;
- Liru: VT, fflD1 i, STNMT.

N NIIAN DAN
TICH

Hu'nh Di'c Thcr

n

PHU LJC
PH4M VI VLJNG BAO HQ V SINH KHU VLrC LAY NU'OC SINH HOT COA CAC CONG TR'INH
DA CAP PHEP KFIAI THAC, sü' DJNG NUOC MT PHiJC VJ 1vflC DICH cA NUOC SINH HOT
TREN DJA BÀN THANI-I PHO DA NANG
(Ban hành Kern theo Quyê't a'inh so' It~IV /QD-UBND ngày ,ié thángg nãrn 2019
cza UBND thành phô Dà Nang)

TT

Têii cOng
trinh khai
thic nixOc
mat

SO giiiy phép

Quy mô cong trInh
khai thác (rn3/ngày
dCm)

Nguôn nu&c khai
thác

Song Vu Gia (tai cra
Tr ngãy 01/7/2019
31/8/2020:
315.000
thu rnrót ca Nhà
may tai Cu DO có ten m3/ngày dém,
gi khác là song Cu
Tr ngày 01/9/2020
31/12/2021: 330.000
m3/ngày dCm.
Song Yen (tai tram
Tir ngày 0 1/01/2022
barn tai dp dang An
3 1/12/2022: 345.000
Trach)
m3/ngày dêm.
-

-

-

-

Nhà may
2176/GPnuâc Cu DO
BTNMT ngày
và Nhà may
05/7/20 18
nu'àc san bay

Vj trI khai thác

Phixông HOa
Thç Tây, qun
Cm L, thành
ph DàNng.

Phm vi vüng bäo li v sinh
khu vrc li'y nu*c sinh hoat
Bao gm pham vi hành lang bão
v ngun nuâc và vüng thirong
kru, ha km tInh tü vj trI khai thác
rnrOc cüa cong trinh nhr sau:
1.000 m vphIa thuqng hru và 200
m v phIa ha kru.

Bao gm pham vi hành lang bão
X Hôa Tin,
ye ngun rnthc va vüng thi.rçing
huyn HOa
bru, ha hru tInh tr vj trI khai thác
lit ngày 0 1/01/2023 Vang, thành pho nuâc cüa cong trinh niur sau:1.000
m v phIa th'ixçing hru và 200 m ye
09/7/2028: 366.000 Dà Nng
phIa ha lu'u.
m3/ngày dêm.
-

-

-

-
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Nhà may
nixOc Hãi
Van

5383/GP-UBND
ngày 27/9/2017
Sui Ltrang

Lan nht 7.000
m3/ngày dêm

Phu?mg HOa
Hip Bàc, qun
Lien Chiëu,
thành pM Dà
Nng

Bao grn phm vi hành lang bào
v nguOn mxc và ving thtrng
liru, ha hru tInh tr vj trI khai thác
rnxâc cUa cOng trinh nhtr sau: 800
m v phIa thxcTng luii và 200 m ye
phia h km.
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Nba may
m.ràc San Trã
I

4

Nba may
rnrôc Son Ira
II

Su6i Dã
Lan nht 10.000
m3/ngày dêm
Sui Tmnh

Phithng ThQ
Quang, qun
San Trà, thãnh
ph EM Nng

Bao gôm pham vi hành lang báo
v nguôn nuàc vã vüng thuvng
luu, ha kru tInh tir vi tn khai thác
nurc cüa cong trInh iihix sau: 800
in ye phIa thung km vâ 200 in
phIa ha km.
Bao gOrn pharn vi hánh lang báo
v nguôn ntrâc và vüng th.r9ng
lixu, ha lun tInh tir vj trI khai thác
ntrac cüa cOng trinh nhx sau: 800
m v phIa thu9ng kru Va 200 m v
phia ha hru.

