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                Kính gửi:              UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

  

       Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê 

duyệt Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố Lạng Sơn và  UBND các xã, phường, thị trấn “Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, 

vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” kèm theo thông 

báo này. 

       Đề nghị UBND các huyện, thành phố Chỉ đạo tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất 

trên địa bàn quản lý; chỉ đạo phòng chuyên môn của UBND cấp huyện hằng năm tổng hợp, 

báo cáo kết quả đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Cục Quản lý tài nguyên nước theo quy 

định./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Sở, ban, ngành liên quan; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài PH&TH tỉnh Lạng Sơn; 

- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng trên trang 

Website của Sở); 

- Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TNN. 
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