
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 07 /TB-STNMT           Lạng Sơn, ngày 15 tháng 01 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Về phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt  

công trình cấp nước sinh hoạt xã Lâm Ca, huyện Đình Lập 

 

Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình 

cấp nước sinh hoạt, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập; Sở Tài nguyên và Môi trường 

thông báo như sau:  

1. Thông tin chung 

- Tên công trình: cấp nước sinh hoạt xã Lâm Ca, huyện Đình Lập. 

- Nguồn nước khai thác: nguồn nước mặt sông Lục Nam. 

- Quy mô công trình khai thác: 160 m3/ngày đêm. 

- Vị trí công trình khai thác: thuộc thôn Bình An, xã Lâm Ca, huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

- Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình 

khai thác: 1.000 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu sông Lục 

Nam (thuộc xã Lâm Ca, huyện Đình Lập). 

2. Triển khai thực hiện 

a) UBND huyện Đình Lập và UBND xã Lâm Ca có trách nhiệm phối hợp 

với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn xác 

định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên 

thực địa; thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt; tiếp 

nhận thông tin, giải quyết các vấn đề liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực 

lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước trên địa bàn. 

b) Tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành công trình có trách nhiệm 

- Bảo vệ nguồn nước do đơn vị trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, 

giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 

của công trình. Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây 

ô nhiễm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các 

hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng bảo hộ 

vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác thì phải kịp thời 

ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần nhất để 

xử lý. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đình Lập, UBND xã Lâm Ca và các 

cơ quan liên quan xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực 

lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa. 
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c) Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt có 

trách nhiệm tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ 

nguồn nước dưới đất và tuân thủ các yêu cầu khác về bảo vệ tài nguyên nước 

theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan 

biết, phối hợp thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để B/c); 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn (đưa tin); 

- UBND huyện Đình Lập; 

- UBND xã Lâm Ca, huyện Đình Lập; 

- Lãnh đạo Sở; 

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

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh 

Lạng Sơn (thực hiện); 

- Lưu: VT, NKS. 

 GIÁM ĐỐC 

  

                  

                    

 

 

 

 Bùi Văn Côi 

 


		2021-01-18T10:45:38+0700




