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V/v triển khai Quyết định của 

UBND tỉnh phê duyệt khả năng 

tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 

của các sông, hồ là nguồn nước nội 

tỉnh trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Chi Lăng, ngày  14 tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

 

 Ngày 09/6/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 982/QĐ-

UBND về việc phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các 

sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo Quyết định, 

đến hiện tại trên địa bàn huyện Chi Lăng có sông Thương chảy qua địa bàn 

được đánh giá sức chịu tải và còn khả năng chịu tải ô nhiễm môi trường nước 

mặt. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định, UBND huyện chỉ 

đạo như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 

Chủ động rà soát, đề xuất UBND huyện để báo cáo UBND tỉnh (thông 

qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét quyết định cập nhật, điều chỉnh danh 

mục nguồn nước để điều tra, đánh giá sức chịu tải trong trường hợp cần thiết, 

kịp thời đề xuất các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường nước mặt. 

2. Ngoài thực hiện nhiệm vụ tại mục 1 Công văn này, UBND xã Vân 

Thủy, UBND xã Bắc Thủy, UBND xã Nhân Lý, UBND xã Mai Sao, UBND thị 

trấn Đồng Mỏ, UBND xã Chi Lăng, UBND thị trấn Chi Lăng thực hiện: 

Tổ chức quản lý danh mục nguồn nước sông Thương đã được đánh giá 

khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước trên địa bàn. Chỉ đạo 

kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn gây ô nhiễm, quản lý chặt chẽ các 

nguồn thải, các hoạt động xả thải trên lưu vực. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: 

3.1. Tham mưu cho UBND huyện không cấp giấy phép môi trường cho 

dự án đầu tư mới (theo thẩm quyền) có hoạt động xả nước thải trực tiếp vào môi 

trường nước mặt không còn khả năng chịu tải, trừ trường hợp chủ dự án đầu tư 

có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng 

nước mặt trước khi thải vào môi trường tiếp nhận hoặc có phương án tuần hoàn, 

tái sử dụng để không làm phát sinh thêm nước thải hoặc trường hợp dự án đầu tư 

xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi, cải thiện môi trường khu vực bị ô nhiễm. 

3.2. Tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng 
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môi trường nước mặt đối với sông, hồ nội tỉnh và các nguồn nước mặt khác có 

vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. 

3.3. Tổng hợp các nội dung đề xuất của UBND cấp xã và chủ động rà soát 

các nội dung cần điều chỉnh trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND huyện 

xem xét xử lý theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và Phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện nghiêm túc thực hiện (có Quyết định số 

982/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh gửi kèm theo Công văn này)./. 

 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, LAT. 

                                                                                    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  
 

 

 
 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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