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Nam Định, ngày           tháng 5 năm 2020

Kính gửi: ......................................................................
      ......................................................................

Căn cứ Luật tài nguyên nước năm 2012; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 
27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 
nguyên nước. Thực hiện Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2017 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. 

Nhằm tăng cường bảo vệ nguồn nước đang khai thác phục vụ sinh hoạt hoặc 
các mục đích khác trong đó có mục đích sinh hoạt, Sở Tài nguyên và Môi trường 
yêu cầu các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, quản lý, vận hành cộng trình khai thác 
nước để cấp nước cho sinh hoạt (gọi tắt là công trình khai thác nước) hoặc cấp nước 
cho nhiều mục đích, trong đó có cấp nước cho sinh hoạt phải xác định, đề xuất 
phạm vi cụ thể vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho công trình có 
quy mô khai thác >100 m3/ngày đêm (khai thác nước mặt) và >10 m3/ngày đêm 
(khai thác nước dưới đất). Việc xác định, đề xuất phạm vi cụ thể vùng bảo hộ vệ 
sinh khu vực lấy nước sinh hoạt yêu cầu theo quy định như sau:

1. Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước của cơ sở theo quy định hướng dẫn 
tại Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường theo các nguyên tắc là: Đảm bảo ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực 
đến chất lượng nguồn nước của công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt và 
các chức năng khác của nguồn nước; Phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, địa 
chất thủy văn, chế độ dòng chảy, đặc điểm nguồn nước, quy mô khai thác, sơ đồ bố 
trí công trình và các đặc điểm khác liên quan đến việc bảo vệ chất lượng nguồn 
nước sinh hoạt; Phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và các hoạt động phát triển kinh 
tế - xã hội của khu vực có công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt 

2. Tổ chức, cá nhân phải phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, 
UBND huyện, UBND xã, phường thị trấn trong quá trình xác lập, giải quyết vướng 
mắc, triển khai ra thực tế vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước của cơ sở.

3. Xác định, đề xuất vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt: 
a) Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh các công trình khai thác nước mặt trên sông 

để cấp cho sinh hoạt (tính từ vị trí khai thác nước của công trình):
- Công trình khai thác nước có công suất khai thác >100 m3/ngày đêm đến 

<50.000 m3/ngày đêm): phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh về phía thượng lưu  800 m, 
về phía hạ lưu  200m.

- Công trình khai thác nước có công suất khai thác  50.000 m3/ngày đêm trở 
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lên, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh  1.000 m về phía thượng lưu, về phía hạ lưu  
200 m .

b) Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác nước mặt từ hồ chứa  
(tính từ vị trí khai thác nước của công trình):

 Phạm vi  1.500 m đối với công trình khai thác nước từ hồ chứa trên sông và 
không vượt quá chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước của hồ chứa. Phạm vi toàn bộ 
lòng hồ đối với công trình khai thác nước từ hồ chứa khác với hồ chứa trên sông.

c) Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác nước dưới đất để cấp 
cho sinh hoạt có quy mô trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 

Phạm vi  20m tính từ miệng giếng; Quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên, 
phạm vi  30 m tính từ miệng giếng.

3. Triển khai thực hiện:
3.1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, quản lý, vận hành cộng trình khai thác 

nước:
- Lập hồ sơ đề xuất phạm vi cụ thể vùng bảo hộ khu vực lấy nước sinh hoạt 

của công trình khai thác gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm:
+ Văn bản đăng ký vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; 
+ Lập báo cáo: tóm tắt hiện trạng sử dụng đất của công trình khai thác, sử 

dụng nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước, trong đó nêu rõ: vị trí công trình, 
diện tích đất, loại công trình (bản vẽ tổng thể thiết kế, thi công kèm theo); Mô tả vị 
trí điểm đặt họng thu nước, hình thức bảo vệ họng thu nước,...; Sơ đồ trích đo kèm 
theo tọa độ các điểm góc khoanh định phạm vi khu vực bảo hộ như trong văn bản 
đăng ký (theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 105o30' múi chiếu 3o); nêu khó khăn, 
vướng mắc (nếu có), đề xuất biện pháp giải quyết.

+ Phương án thi công kèm theo thiết kế cột mốc, vị trí đặt cột mốc trên bờ, cột 
mốc báo hiệu khoảng cách đối với phương tiện thủy trên sông đã được UBND xã 
xác nhận.

+ Phô tô văn bản pháp lý kèm theo (Quyết định của cơ quan có thẩm quyền 
cho phép đầu tư, xây dựng công trình; Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước đã được cấp phép; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê đất xây 
dựng trạm bơm cấp I; văn bản của cơ quan có thẩm quyền đồng ý đặt đường ống 
dẫn nước qua đê từ trạm bơm cấp I về công trình xử lý cấp nước sạch).

- Phối hợp với Sở TN&MT, UBND huyện, UBND xã để xác định ranh giới 
phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh trên thực địa sau khi được phê duyệt, công bố.

3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Kiểm tra hồ sơ và phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có 

công trình khai thác nước, tổ chức, cá nhân liên quan xác định thực tế phạm vi khu 
vực bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình, kiểm tra tọa độ, vị trí 
cắm mốc, biển báo.

- Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyêt, công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu 
vực lấy nước sinh hoạt.
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Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc đề nghị các đơn vị khai 
thác, sử dụng nước báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản (thông qua 
Phòng Tài nguyên nước- Khoáng sản tổng hợp) để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- UBND các huyện, thành phố; (phối hợp)
- TTCNTT; (đăng tin website)
- Lưu: VT, TNNKS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Sơn
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