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V/v hướng dẫn, đôn đốc thực hiện quản lý 

các hoạt động trong phạm vi hành lang bảo 

vệ nguồn nước. 

        Lạng Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2019 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ 

quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 về việc phê duyệt Danh mục 

các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Theo phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trong quá 

trình quản lý cấp phép xây dựng công trình, các hoạt động trong phạm vi hành 

lang bảo vệ nguồn nước, hành lang an toàn giao thông, hành lang bảo vệ công 

trình thủy lợi, hành lang an toàn lưới điện,... liên quan đến công tác quản lý nhà 

nước của các ngành: tài nguyên và môi trường, xây dựng, giao thông vận tải, 

nông nghiệp và phát triển nông thôn,... Để phát huy hiệu lực, hiệu quả trong 

thực thi các văn bản pháp luật cần có sự phối kết hợp chặt chẽ trong công tác 

quản lý giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương cơ sở. Thời gian vừa qua trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn, liên quan đến cấp giấy phép xây dựng nhà ở của hộ 

dân trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đã nảy sinh một số vướng mắc 

trong việc cấp phép xây dựng trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước. Để 

thống nhất quản lý các hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước 

theo Danh mục đã được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 

một số  quy định trong hành lang bảo vệ nguồn nước như sau:  

1. Các hành vi bị cấm trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước 

quy định tại Điều 6 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP:  

“Điều 6. Các hành vi bị cấm trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước 

1. Các hành vi gây đe dọa, làm suy giảm chức năng của hành lang bảo vệ 

nguồn nước; gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của sông, suối, kênh rạch, hồ 

chứa.  

2. Lấn chiếm, sử dụng trái phép đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ 

nguồn nước; sử dụng đất không đúng mục đích đã được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt.  

3. Xây dựng mới hoặc mở rộng quy mô bệnh viện, cơ sở y tế điều trị bệnh 

truyền nhiễm, nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải, cơ sở sản xuất hóa chất độc 

hại, cơ sở sản xuất, chế biến có nước thải nguy hại.”.  

2. Yêu cầu đối với các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước 

quy định tại Điều 15 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP: 

“Điều 15. Yêu cầu đối với các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn 

nước 
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1. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm các 

yêu cầu sau đây:  

a) Không được gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây 

ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của sông, suối, kênh, 

rạch, hồ chứa; 

b) Không làm ảnh hưởng đến các chức năng của hành lang bảo vệ nguồn 

nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;  

c) Không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường sinh thái trong 

phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước;  

d) Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của 

pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về ảnh hưởng đến chức năng của hành lang bảo vệ nguồn 

nước khi thực hiện các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước sau đây:  

a) Xây dựng kho bãi, bến, cảng, cầu, đường giao thông, các công trình 

ngầm và công trình kết cấu hạ tầng khác;  

b) San, lấp, kè bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, 

hồ tự nhiên, hồ nhân tạo, trừ trường hợp xây dựng công trình cấp bách phục vụ 

phòng, chống, khắc phục thiên tai;  

c) Khoan, đào phục vụ hoạt động điều tra, khảo sát địa chất, thăm dò, 

khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, tháo khô mỏ; d) Khai thác 

khoáng sản, vật liệu xây dựng.” 

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng chuyên môn (Tài 

nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Đô thị, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn), UBND cấp xã thực hiện quản lý các hoạt động trong phạm vi hành 

lang bảo vệ nguồn nước theo đúng quy định tại Điều 6 và Điều 15 Nghị định số 

43/2015/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên; đồng thời chỉ đạo rà soát, thống kê và 

đề xuất bổ sung danh mục các nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ, thực hiện 

ưu tiên cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước trong giai đoạn 2020-2025. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 
Nơi nhận:    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để B/c); 

- Các Sở: XD, NN&PTNT (Phối hợp); 

- Công ty TNHH MTV khai thác CTTL; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNTTTN&MT (đăng trang website); 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Lưu: VT, NKS. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

đã ký 

 

  

 Nguyễn Đình Duyệt 
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