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THÔNG BÁO 

Về việc công bố danh mục vùng haṇ chế  

khai thác nước dưới đất trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn 
 

Ngày 10/12/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 

2559/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới 

đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Thực hiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định số 

167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai 

thác nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị: 

1. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Tin học - Công báo đăng tải 

nội dung Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh, 

Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên Cổng 

thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn: Đưa tin, 

thông báo, đăng tải nội dung Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 

của UBND tỉnh, Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới 

đất trên phương tiện thông tin đại chúng. 

3. UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn:  

- Thông báo nội dung Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 

của UBND tỉnh, Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới 

đất cho UBND các xã, phường, thị trấn biết, thực hiện;  

- Tổ chức triển khai thực hiện Danh mục vùng hạn chế khai thác nước 

dưới đất trên địa bàn; 

- Hằng năm, chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất cho phù hợp với tình hình 

thực tế, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh. 

(Tài liệu gửi kèm trên hệ thống VNPT-iOffice gồm có: 

- Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh; 

- Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh (Phụ 

lục 01, 02, 03, 04); 

- Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (dạng Mapinfo và pdf), Hệ VN2000 múi chiếu 60 và múi chiếu 30; 

- Báo cáo tóm tắt dự án rà soát, điểu chỉnh bổ sung các vùng hạn chế khai 

thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn). 
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Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và mong nhận được sự 

quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (để B/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn; 

- Báo Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TT CNTT Tài nguyên và Môi trường (đăng Websites); 

- Trung tâm Nước sạch và vệ sinh MT nông thôn; 

- Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, NKS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 

 


