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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ QUÝ
Số: 13/2007/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Quý, ngày 21 tháng 9 năm 2007

CHỈ THỊ
Về tăng cường công tác quản lý bảo vệ
nguồn tài nguyên nước trên địa bàn huyện Phú Quý

Do độ tán che phủ thấp lại không có sông suối, ao hồ nên trên Đảo không có
nguồn nước mặt thường xuyên. Do vậy, nguồn tài nguyên nước ngầm là tài sản vô
cùng quý giá và quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh
- quốc phòng và bảo đảm sự sống còn của huyện Phú Quý.
Xác định nước ngầm là nguồn tài nguyên quý hiếm của địa phương, nên trong
những năm qua, Huyện ủy Phú Quý đã có nghị quyết về việc chuyển đổi cơ cấu cây
trồng trong sản xuất nông nghiệp và trồng rừng để phủ xanh đất trống, đồi trọc nhằm
tạo môi trường sinh thái và giữ gìn nguồn nước ngầm cho Đảo; UBND huyện đã ban
hành các chỉ thị về việc nghiêm cấm việc đào hồ nuôi ba ba và cá nước ngọt trên đất
nông nghiệp; nghiêm cấm khai thác cát, đá gạo để đúc đá táp lô và vận chuyển mua
bán đá táp lô trên địa bàn huyện Phú Quý; nghiêm cấm việc khoan giếng tại địa
phương; đồng thời, đề ra các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nguồn nước và bổ
sung nguồn nước ngầm cho huyện Phú Quý, như lập dự án đào hố chứa nước đưa tiêu
chí và phát động các gia đình xây dựng bể chứa nước mưa, để sử dụng cho sinh hoạt
và xây dựng nhà máy nước để cung cấp nước sạch cho nhân dân.
Nhìn chung, thông qua công tác tuyên truyền pháp luật, giáo dục ý thức chấp
hành thực hiện của nhân dân; đề ra các quy định để tăng cường công tác quản lý tài
nguyên nước ở địa bàn và các biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời vi phạm đã góp
phần cho công tác quản lý và sử dụng nguồn nước ngầm tại huyện từng bước có nề
nếp và mang lại kết quả cao.
Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh của các hoạt động công nghiệp, dịch vụ,
cùng với quá trình đô thị hóa và gia tăng dân số đòi hỏi nhu cầu về nước cho sản xuất

