
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 250/TB-STNMT Bình Thuận, ngày 31 tháng 01 năm 2023 

 

THÔNG BÁO  

Về việc công bố Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 

 

Ngày 13/01/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định 

số 91/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san 

lấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; theo đó, trên địa bàn tỉnh có 189 hồ, ao, đầm, phá 

không được san lấp gồm: 69 hồ, 86 bàu, 24 đập dâng, 6 tum, 1 khe, 1 bưng, 1 hục 

và 1 khu rừng ngập mặn. 

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Danh mục hồ, ao, đầm, phá 

không được san lấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến các sở, ban, ngành, đơn vị 

liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Ủy ban 

nhân dân cấp huyện) để triển khai thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh 

giao tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 (kèm theo Danh mục chi 

tiết)./. 

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý tài nguyên nước (thay b/c); 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ban GĐ Sở; 

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh (để đưa tin); 

- Báo Bình Thuận (để đưa tin); 

- Trung tâm CNTT (đăng tải Quyết định); 

- UBND cấp huyện; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TNNKS. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Nguyên Lộc 
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