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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1857 /QĐ-UBND                    Lạng Sơn, ngày  27  tháng 9 năm 2019 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện  

Dự án rà soát, điều chỉnh bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước  
dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ 
quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số         
400/TTr-STNMT ngày 17/9/2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Dự án rà soát, 
điều chỉnh bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn như sau: 

1. Tên Dự án: Rà soát, điều chỉnh bổ sung các vùng hạn chế khai thác 
nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

3. Mục tiêu của Dự án: 

a) Bảo vệ môi trường nước dưới đất khỏi bị suy thoái (cạn kiệt, ô nhiễm) 
nhằm phát triển bền vững tài nguyên nước dưới đất tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: 

b) Rà soát, điều chỉnh bổ sung, khoanh định vùng hạn chế khai thác nước 
dưới đất theo quy định tại Nghị định số 167/2018/NĐ-CP cho tỉnh Lạng Sơn: 

- Rà soát, điều chỉnh vùng cấm khai thác, vùng hạn chế và vùng phải đăng 
ký khai thác nước dưới đất đã được phê duyệt thành vùng hạn chế 1, vùng hạn 
chế 2, vùng hạn chế 3 bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 
167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ. 

- Thực hiện khoanh mới vùng hạn chế 4, vùng hạn chế hỗn hợp theo Nghị 
định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ. 

4. Nhiệm vụ của Dự án 
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a) Thu thập bổ sung, tổng hợp, rà soát thông tin, số liệu, tài liệu đã có. 

b) Điều tra, khảo sát thực địa bổ sung điều chỉnh khoanh vùng hạn chế 1, 
vùng hạn chế 2, vùng hạn chế 3. 

c) Điều tra, đánh giá các nguồn nước mặt (sông, suối, hồ chứa,…) có khả 
năng đáp ứng ổn định cho các nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho việc khoanh 
vùng hạn chế 4. 

d) Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Lạng Sơn theo 
quy định tại Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ 
Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất: 

- Điều chỉnh vùng cấm khai thác, vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai 
thác nước dưới đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 
19/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn thành vùng hạn chế 1, vùng hạn chế 2, 
vùng hạn chế 3 bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 167/2018/NĐ-
CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ. 

- Khoanh định mới vùng hạn chế 4, vùng hạn chế hỗn hợp. 

đ) Lập danh mục điều chỉnh các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; 
Bản đồ điều chỉnh phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Lạng Sơn. 

e) Lập phương án, tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất. 

g) Tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả thực 
hiện. 

h) Hội thảo, kiểm tra, nghiệm thu. 

i) Trình phê duyệt điều chỉnh Danh mục và công bố danh mục các vùng 
hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. 

5. Nội dung thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung các vùng hạn chế khai 
thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm: 

a) Điều tra bổ sung đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất (tỷ 
lệ 1/100.000). 

b) Điều tra, đánh giá các nguồn nước mặt có khả năng đáp ứng ổn định cho 
các nhu cầu sử dụng nước (tỷ lệ 1:100.000). 

c) Công tác lấy và phân tích mẫu nước. 

d) Lập báo cáo tổng kết. 

6. Sản phẩm giao nộp 

a) Báo cáo kết quả thực hiện dự án; 

b) Bản đồ điều chỉnh phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Lạng 
Sơn, tỷ lệ 1:100.000; 

c) Danh mục và Quy định cho các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
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7. Tổng mức đầu tư Dự án: 917.244.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm mười 
bảy triệu, hai trăm bốn mươi bốn ngàn đồng). 

8. Nguồn kinh phí: Sự nghiệp kinh tế tỉnh năm 2020. 

9. Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

10. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án:  

a) Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020. 

b) Tiến độ thực hiện: Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020. 

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện 
các bước tiếp theo của Dự án theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thường trực Tỉnh ủy (để B/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (để B/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (03 bản); 
- PCVP UBND tỉnh; 
các Phòng: KTN, TH, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 

                   
 

 
 Hồ Tiến Thiệu 
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