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UBND TINH SON LA
S TA! NGUYEN

CQNG HOA xA HQI CIIU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

VA MO! TRIfNG
Sô:If3 041 /STNMT-TNN, KS&KTTV

San La, ngày Of tháng 11 nám 2021

V/v cong b, t chi'rc thirc hin Quyêt dnh
cüa UBND tinh phé duyt vüng bão h v
sinh khu virc lay nrxc sinh hot

KInh gri:
- UBND huyn Mxng La;
- Cong ty cô phân cap nuc San La;
- Trung thm Cong ngh thông tin tài nguyen và môi tnthng.
Ngày 03/11/202 1, UBNID tinh San La dã ban hành Quyt djnh s
2678/QD-UBND phê duyt vüng bâo h v sinh khu virc lâynuOc sinh hoat (sau
day gçi là Vüng BHVS khu virc LNSH) cüa Cong ty cô phân cap nrc San La
(tai xã bàn Nong Heo, xã It Ong, huyn Mung La, tinh San La).
Th?c hin quy dinh tti Khoãn 2 Diêu 9 Thông tu so 24/201 6/TT-BTNMT
ngày 09/9/2016 cüa Bô Tài nguyen và Môi truông, Sâ Tài nguyen và Môi
tri.r&ng cong bô Viling BHVS khu virc LNSH vOi các ni dung sau:
1. Cong b quyt djnh phê duyt Vüng BHVS khu virc LNSH cüa Cong ty
cô phân cap nu'óc San La tai Trang thông tin din ti.'r cüa Si Tài nguyen và Môi
tnnmg tinh San La.
2. Các ca quan có lien quan:
a) UBND huyn Mu&ng La, noi có cOng trInh cap nuóc sinh hot
- Phi hçp vó'i chü du tu và các co quan lien quan trên dia bàn xác djnh
ranh giâi phm vi cüa Vüng BHVS khu vrc LNSH trén thirc dja.
- Thrc hin các bin pháp baa v chat lucing ngun nrnrc sinh hot trên
dja bàn.
- Tiêp nhn thông tin, giài quyêt các vn d phát sinh lien quan dn Vüng
BHVS khu virc lay nithc sinh hoit cüa cOng trInh khai thác nuóc theo thm quyên.
b) Cong ty c phAn cp nithc San La
Phi hçip vói UBND huyn Mut'mg La, UBND xà It Ong nai có cOng trInh
khai thác nuóc xác djnh ranh giói phm vi cüa Vüng BHVS khu vixc LNSH và tO
chirc cam môc trên thirc dja. Th?yi gian hoàn thành truOc ngày 25/11/202 1. Báo
cáo két qua bang van bàn vi UBND tinh (qua S& Tài nguyen và Môi trung).
c) Trung tam Cong ngh thông tin tài nguyen và môi truing
Cong b Vüng BHVS khu virc LNSH trén Trang thông tin din tü cüa Sâ
Tài nguyen và MOi trueing tinh San La, dja chi: http://www.sotnmt.sonla.gov.vn.
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S& Tài nguyen vã Môi tnthng dê nghj các co' quan, dan vj có lien quan
phôi hc'p triên khai thirc hin./.
T'Joi u/ian:

- Nhu trên;

- Ban Giám d6c S&;
- Luu: VT, PTNN, KS&KTTV, Thüy (T). 01 b.

KT. GIAM DOC
P.OGIAMDOC

hung Kim Son

u'c' BAN NHAN DAN

TiNH SO1 LA

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VLT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

S& 2678/QD-UBND

Scm La, ngày 03 tháng 11 nãm 2021

QUYET DiNH
Ye vic phê duyt yang bão h v sinh khu vrc lay ntróc sinh hoyt
ti hang karst ban Nong Heo, thj trn It Ong, huyn Mffông La
cüa Cong ty cô phn cp ntr&c Son La
UY BAN NHAN DAN TINE! SON LA
C'án c& Lut Td chic chIn/i quyn djaphuvng ngày 19/6/2015; Luçt Sfta ddi, bd
sung m5t so diêu cia Lut To chz-c chinh phz và Luçt I'd chzc chinh quyn dia

phwong ngày 22/11/2019,
Can ciLuç2t Tat nguyen nw&c ngày 21/6/2012;

Can c& Thông tw sd 24/2016/1iBTNMTngày 09/9/2016 cza Bç5 Tat nguyen và
Môt tru-ông quy d(nh viçc xác djnh và cOng bO yang báo h5 v sin/i ithu vtc lay nzthc
sin/i hoat,
Can c Gidyphép lthai thác, sz dyng nzthc du'ói ddt sd 2504/GP-UBND ngày
12/10/2 021 cüa UBND tinh Son La cap cho Cong ty côphdn cap njthc Son La;
Xét ha sc' d xudt yang báo h5 vç sinh khu vrc ly nzthc sinh hoot cza C'Ong ty
cOphdn cap nwàc Son La,
Theo d nghj cza Giám ddc S& Tài nguyen và Môi 1ru6ng tgi T& trInh sd
797,Trr-STNMT ngây 25/10/202].
QUYET D!NH:
Diu 1. Phé duyt vüng bâo h v sinh khu vtrc 1.y nithc sinh hoat tai hang karst
bàn Nong Heo, thj trn ft Ong, huyn Mirng La vi nhUng ni dung sau:
1. Thông tin chung v h so'
- Ten h sci: D xut ving bào h v sinh khu vrc 1.y nithc sinh hoat t.i hang
karst bàn Nong Heo, thi trán It Ong, huyn Muting La.
- T chirc d xuAt: Cong ty c phn cAp nlrâc Scm La (dja c/il: Sd 55, dithng To
Hiçu, phzthng TO Hiu, thànhphO Son La, tinh Son La).
- Miic dIch khai thác, si:r ding: Cung cAp rnróc phiic vii sinh boat và san xuAt
cho nhân dan thj trân It Ong và khu vrc lan cn (ho sung và dtphOng cho các trgm Na
LOc, San Bay,).
- Ngun nuâc khai thác: Hang karst tai bàn Nong Heo, thj trn It Ong, huyn
Mix&ng La,/
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- V trI cong trmnh khai thác rn.râc: Tça dQ theo VN2000, kinh tuyn trtic 104°,
miii chieu 30: X = 2381375; Y = 502561.
- Lixqng rnrâc khai thác, sr dung ion nht: 1.000 m3/ngày dêm.
2. Pham vi vüng bão h v sinh khu vlic Iy nu&c sinh hot
Ving bâo h v sinh khu virc ly nuOc sinh hot ti hang karst ban Nong Heo
duçic thiêtl.p trong ph?m vi din tIch hInh vuông ngoai tiêp dung trOn ban kInh 22m
v9i tam là vi trI d.t &r&ng ông khai thác. TOng so 04 môc.
(TQa d các die2m góc gió hgn vüng báo hç3 v sinh tci PhLt lyc sd 01 kern theo)
P. A

3. Quy cach moc vung bao hç vç sinh
Phm vi ranh gici yang báo h v sinh &rçic cm m& trên thirc dja d quàn 1,
báo v. Quy cách moe áp dung quy djnh ti Thông tu sO 05/20181f1-BNNPTNT ngày
15/5/20 18 cüa B Nong nghip và Phát triên nông thOn. Ci the:
P

a) Ct mc bao gm than mc và d m&: Than mc bang be tOng c& thép
M200 due san, mt cat ngang than moe hinh vuông, kich thixOc l5xl5cm. Dê moe
bang be tong mac 200 do t?i ch, kIch thuOc mt cat ngang 40x40cm, mt trên dê môc
bang mat dat ti..r nhien, chiêu sau tr 30-50 cm tay thuc vão dja hhih khu vrc cam mOe.
b) Than m& nhô len khói rnt d.t t'r nhiên 50 cm. Phn trên cüng cao 10 cm tir
dinh ct trO xu&ig scinmàu do, phán cOn scm màu trng. Trên than moe có k hiu
BHVS và &rçlc dánh so hiu chi tiêt BHVS.A..., chü duccc ghi bang chil in hoa dêu net,
khac chIm, to bang scm dO.
(Quy cách rnc tçzi Phy lyc sd 02 kern theo)
lai

4. ThOi gian cm mc: Trong thai gian 01 tháng k tir ngày Quyt djnh nay có
hiu inc thi hanh.
5. Kinh phi cm mc: 1.272.000 ding (theo d toán cia chi'i dáu tu,).
6. Ngun vn: Do Cong ty c phan cp nuOc Scm La chi trâ.
Diu 2. Trách nhim cUa Cong ty cc ph.n cp nuóc Son La
1.Theo quy djnh ti khoân 2, Diu 9 Lu.t Tài nguyen nirOc näm 2012: Ph& hqp
vai chmnh quyên dja phucing ng.n chn các hanh vi xâ nuOc thai, dua các chat thai vào
ving bào h v sinh khu we lay nuOc sinh hot.
2. Theo quy djnh ti khoãn 2, Diu 8 Thông tu s 24/2016,TI'-BTNMT ngày
09/9/2016 cüa B Tài nguyen và MOi tri.thng.
- Phi hcip vOi UBND huyn Mtrong La, UBND thj trn It Ong xác djnh ranh giOi
nuOc sinh hoat trên th%rc dja.
phm vi và cm môc vüng bào h v sinh kbu virc
- Bâo v nguôn nu&c do mInh trtrc tip khai thác, si'r ding; theo dôi, giám sat các
nuOc sinh hot. Trtr&ng hqp phát hin
hot dng trong ng bào hO v sinh khu we
an toàn cho vic
hành vi gay ô nhim ho.c Co nguy co gay nhiêm, không bão
khai thác nuOc cüa cong trInh và các hành vi vi phm pháp iu@ ye tài nguyen nuOc
nuóc sinh hot cüa cong trnnh
khác trong phm vi ng bâo hO v sinh khu v'rc
lay

lay

dam

o

lay
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khai thác thI phai kjp thôi ngn chn, dng thai báo cáo ngay dn chinh quyn dja
phllcTng nth gân that dê xi11.
Diu 3. Trách nhim cüa các Sâ, ngành và UBND cp huyn, xA
1.S& Tãi nguyen và Môi tru*ng
- Thông báo cho cac t chüc, cá than bit vüng báo h v sinh khu virc Iy
nithc sinh ho?t cüa Cong ty cô phãn cp nuâc San La sau khi Quyt djnh nay có
hiu 1rc thi hãnh.
- Don d&, huâng din, giãm sat Cong ty ct ph.n cp rnróc San La thc hin
vic xác ctjnh ranh giài yang báo h v sinh khu vrc lay nu&c sinh hoat và cam moe
trén thc dja sau khi &rçic phê duyt và cong bô.
- Chu trach nhim toàn din v& s 1iu, quy trInh phê duyt ng báo hO v sinh
lay nux9c sinh hoat t?i Quy& dinh nay; chiu trách nhiOm v các két lun cüa các ca
quan có thâm quyên khi thrc hin thanh tra, kiêm tra, kiêm toán và các ca quan pháp
lut cüa Nhà mr&c; dông thai chü dng chi dao thanh tra, kiêm tra, nêu phát hin có sai
sot thi kjp thai báo cáo UBND tinh clé xem xét quyêt djnh.
2. UBND huyn Mtrô'ng La và UBND thj trân It Ong
- Phi hçTp vâi Cong ty c ph.n cp nuâc San La và các ca quan lien quan trén
dla bàn xác djnh ranh giâi phm vi cia vüng báo ht v sinh khu virc lay mrâc sinh hot
trên thire dja sau khi dizcic phê duyt, cong bô.
- Thc hin các bin pháp báo v cht hrqng ngun nuâc sinh hot trên da bàn.
- Tip nhn thông tin, giâi quy& các vn d& phát sixth lien quan dn vüng báo hO
v sinh khu virc lay niric sinh ho?t cUa các cong trinh khai thác nlxOc trên dja bàn theo
thm quyên.
Diu 4. Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các Sâ: Tài nguyen và Môi
tru&ng, Nông nghip và Phát trin nông thôn; Chü tjch UBND huyn Mi±ng La; ChU
tjch UBNI) thj tr.n It Ong, huyn Mthng La; Tng Giám dôc Cong ty cô phãn cap
ni.rc San La; Thu truông các Ca quan, dan vj, to chüt và cac hO gia dmnh có lien quan
chju trách nhim thi hành Quyêt dnh nay.
Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày k ban hành././
Nd n/ian:
-TTTinh üy (b/c);
- Ti' HDND tinh (b/c);
- Chü tjch UBND tinh (b/c);
- Các Phó ChU tjch UBND tlnh;
- Cc Quán 1 Tài nguyen nthc - B TN&MT;
- Nhu Diêu 4;
- Liru: VT - Hiu 20 ban.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
CHU TIC

Dng Ng9c Hu
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PhylucsñOl
rI ranh giói vüng bão h v sinh khu vtjc thy nu*c sinh hot
karst ban Nong Heo, thj trn ft Ong, huyn Mtrông La
t dinh so' 2678/QD-UBND ngày 03/11/2021 cia UBND tinh Son La)

hiêu
diem
góc

Tça d (VN2000, KTT 104°, müi chiu 3°)
X

Y

A

2381353

502539

B

2381397

502539

C

2381397

502583

D

2381353

502583

Pizu luc s6 02
Quy cách môcvàng bão h v sinb khu vyc lay nuoc sinh hot
o Quyét djnh so 2678/QD-UBNJJ ngây 03/11/2021 cáa UBND tinh Scm La,4,

(

