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THÔNG BÁO 

Về việc công bố Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế 

khai thác nước dưới đất trên địa bàn huyện Hữu Lũng  
 

Thực hiện Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 12/2/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Phê duyệt Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác 

nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện thông báo các cơ quan 

liên quan, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

- Theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền hướng dẫn UBND các xã, thị trấn 

thực hiện Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên 

địa bàn theo quy định. 

- Tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Phương án được phê 

duyệt trên địa bàn UBND huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy 

định. 

2. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện 

 Đưa tin, thông báo, đăng tải nội dung Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 

12/2/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Phương án tổ chức thực 

hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trên 

phương tiện thông tin đại chúng. 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Thông báo, công khai Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 12/2/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Phương án tổ chức thực hiện việc hạn 

chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cho tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn biết, thực hiện.  

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước 

dưới đất trên địa bàn; giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các biện 

pháp hạn chế khai thác nước dưới đất theo Phương án được phê duyệt. 

- Hằng năm, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn gửi về UBND 

huyện qua phòng Tài nguyên và Môi trường. 

4. Các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất 

Cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến công trình khai thác và hoạt 

động khai thác nước dưới đất theo yêu cầu của Phòng Tài nguyên và Môi trường 



2 

và UBND các xã, thị trấn để phục vụ khoanh định, điều chỉnh vùng hạn chế khai 

thác; thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất theo Phương án 

được duyệt. 

(Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 12/2/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc Phê duyệt Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước 

dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gửi kèm trên hệ thống VNPT-iOffice). 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân biết và 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng: VH-TT, KT và HT, NN&PTNT huyện; 

- Trung tâm VH, TT và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 

 


		2022-02-24T17:06:24+0700


		2022-02-25T14:27:48+0700


		2022-02-25T14:27:48+0700


		2022-02-25T14:27:48+0700




