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THÔNG BÁO 

Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ  

trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn 
 

 

 

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

 

Căn cứ Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo 

vệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố Lạng Sơn “Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn” được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo phòng chuyên 

môn thông báo và niêm yết công khai “Danh mục các nguồn nước phải lập 

hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” tại trụ sở Uỷ ban nhân dân các 

phường, xã, thị trấn nơi có nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; chủ trì xây 

dựng kế hoạch, phương án và dự toán kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn 

nước đối với sông, suối, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập 

trung và các nguồn nước khác trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức 

thực hiện việc cắm mốc theo quy định (Kèm theo thông báo này Quyết định số 

1857/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn). 

Trân trọng thông báo! 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (thực hiện); 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Sở, ban, ngành liên quan; 

- Phòng TN&MT các huyện, thành phố; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài PH&TH tỉnh Lạng Sơn; 

- Trung tâm CNTT TN&MT; 

- Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, NKS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

đã ký 

 

 

Nguyễn Đình Duyệt 



DANH SÁCH GỬI TÀI LIỆU 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-STNMT ngày    /10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường) 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị Số lượng (bộ) 

1 Sở Công thương 01 

2 Sở Xây dựng 01 

3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01 

4 Sở Giao thông vận tải 01 

5 Sở Thông tin và Truyền thông 01 

6 Sở Tài chính 01 

7 Công an tỉnh 01 

8 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn 01 

9 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 01 

10 Cục Thuế tỉnh 01 

11 Báo Lạng Sơn 01 

12 Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn 01 

13 Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng đăng - 

Lạng Sơn 

01 

14 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng sơn 

và Phòng Tài nguyên và Môi trường 

22 

15 Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có 

nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ 

110 

16 Trung tâm Công nghệ TT TN&MT - STNMT 01 

17 Các Phòng: Quản lý TNN&KS, KHTC, Quản lý 

đất đai; VP Sở 

05 

18 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 01 

19 Chi cục Bảo vệ môi trường 01 

20 Trung tâm Tài nguyên và Môi trường - STNMT 02 

21 Văn phòng đăng ký đất đai  

22 Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy 

lợi Lạng Sơn 

01 

23 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn 01 

24 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường 

nông thôn Lạng Sơn 

01 

 Tổng cộng: 158 
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