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THÔNG BÁO 

Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình  

khai thác nước mặt nhà máy nước Tháp Chàm của Công ty Cổ phần  

cấp nước Ninh Thuận 

 

 

Thực hiện Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 

đối với công trình khai thác nước mặt nhà máy nước Tháp Chàm, thuộc phường 

Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm của Công ty Cổ phần cấp Nước 

Ninh Thuận; 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo: 

1. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công 

trình khai thác nước mặt nhà máy nước Tháp Chàm, cụ thể như sau:  

a) Vị trí công trình khai thác: Thuộc phường Đô Vinh, thành phố Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; tọa độ điểm lấy nước (hệ VN2000, kinh 

tuyến trục 108015’, múi 30): 

 - Vị trí lấy nước số 1: X= 1282623; Y= 575150; 

 - Vị trí lấy nước số 2: X= 1282632; Y= 575148. 

b) Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình 

khai thác:  

- Vùng thượng lưu, hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước của công trình: 

1.000 m về phía thượng lưu sông Cái Phan Rang so với vị trí số 1 và 200 m về 

phía hạ lưu sông Cái Phan Rang so với vị trí số 2. 

 - Phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước: 15 m tính từ mép bờ đối với 

đoạn sông Cái Phan Rang nơi đặt công trình khai thác nước.  

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ủy ban 

nhân dân phường Đô Vinh, Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận thực hiện 

đầy đủ các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh để quản lý và bảo vệ tốt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực 

lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước mặt nhà máy nước Tháp 

Chàm. 
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3. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh đăng tải và đưa tin về vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước mặt nhà máy nước Tháp Chàm. 

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị để 

biết và phối hợp thực hiện./. 

 (Kèm theo: Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh). 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Cục Quản lý Tài nguyên nước; 

- UBND TP. Phan Rang – Tháp Chàm; 

- UBND phường Đô Vinh; 

- Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận; 

- Sở TT&TT; 

- Báo Ninh Thuận; 

- Đài PT - TH tỉnh;  

- Lưu: VT, TNKSN&BĐKH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Lê Khắc Huy Anh 
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