
 

 

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: 64 /TB-STNMT 
     

            Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố danh mục vùng phải đăng ký  

khai thác nước dưới đất trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn 
 

Ngày 10/4/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 775/QĐ-

UBND về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vùng phải đăng ký khai thác 

nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện khoản 3 Điều 5 Thông tư 

số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ, cấp, gia hạn, 

điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường đề 

nghị: 

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

thông báo, đăng tải nội dung Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 10/4/2021 của 

UBND tỉnh kèm theo Danh mục vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên 

phương tiện thông tin đại chúng. 

2. UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn:  

- Thông báo, công khai Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 10/4/2021 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vùng phải đăng ký khai 

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

- Tổ chức triển khai thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên 

địa bàn;  

- Hằng năm, tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký khai thác nước trên địa 

bàn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

(Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 10/4/2021 của UBND tỉnh và Danh 

mục vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh gửi kèm trên 

hệ thống VNPT-iOffice). 

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); 

- 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); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Lưu: VT, NKS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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