
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:           /UBND-TNMT 
V/v xây dựng phương án và dự toán 

kinh phí thực hiện cắm mốc đối với 

từng danh mục nguồn nước phải lập 

hành lang bảo vệ trên địa bàn 

Hữu Lũng, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện; 

               - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

               - UBND các xã, thị trấn. 

   

Thực hiện Công văn số 743/VP-KT ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng phương án và dự toán kinh phí thực hiện cắm mốc đối với từng 

danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh, UBND huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các phòng 

ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan trên 

cơ sở Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án, dự toán kinh phí thực hiện 

cắm mốc đối với từng danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa 

bàn huyện trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu cho UBND huyện bố trí 

kinh phí để tổ xây dựng phương án và lập dự toán kinh phí thực hiện cắm mốc 

hàng lang bảo vệ nguồn nước; cân đối ngân sách để tổ chức thực hiện cắm mốc 

hành lang bảo vệ nguồn nước theo Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. 

UBND huyện để nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên;       

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c)                                                                           

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện;   

- Lưu: VT.             
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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