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V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của 

lãnh đạo UBND tỉnh về hành lang bảo 

vệ nguồn nước. 

Chi Lăng, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- UBND thị trấn Đồng Mỏ, UBND thị trấn Chi Lăng, UBND xã 

Chi Lăng, UBND xã Mai Sao, UBND xã Nhân Lý, UBND xã 

Chiến Thắng, UBND xã Vân An; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 

1078/VP-KT ngày 15/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chưa thực hiện 

điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành 

lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh, UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối hợp với UBND thị 

trấn Đồng Mỏ, UBND thị trấn Chi Lăng, UBND xã Chi Lăng, UBND xã Mai 

Sao, UBND xã Nhân Lý, UBND xã Chiến Thắng, UBND xã Vân An thực hiện 

cập nhật ranh giới hành lang bảo vệ nguồn nước trên bản đồ quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất theo quy định. 

2. UBND thị trấn Đồng Mỏ, UBND thị trấn Chi Lăng, UBND xã Chi 

Lăng, UBND xã Mai Sao, UBND xã Nhân Lý, UBND xã Chiến Thắng, UBND 

xã Vân An phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện nội 

dung mục 1 Công văn này và theo địa giới hành chính thực hiện: 

2.1. Quản lý, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước (sau khi được 

cắm mốc). 

2.2. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng lấn, chiếm, sử dụng trái 

phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn. 

2.3. Thông báo bằng văn bản cho các 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 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. 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. Không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường sinh thái trong 

phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước. Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài 

nguyên nước theo quy định của pháp luật. Việc thông báo này hoàn thành trước 

ngày 15/4/2023, báo cáo kết quả về UBND huyện qua Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện (báo cáo cần có danh sách cụ thể người được thông báo; số, ký 
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hiệu, ngày ban hành thông báo; thời điểm bàn giao văn bản thông báo cho người 

được thông báo). 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có tên ở trên nghiêm túc thực hiện 

(có danh mục nguồn nước phải lập hành làng bảo vệ trên địa bàn huyện Chi Lăng gửi 

kèm theo Công văn này)./. 

 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 

- TT Huyện ủy;                                      (b/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, LAT. 

                                                                                    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  
 

 

 
 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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