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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt 

động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

480/TTr-STNMT ngày 04/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục vùng hạn chế khai 

thác nước dưới đất và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn (chi tiết tại phụ lục số 01, số 02, số 03, số 04 kèm theo 

Quyết định này) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Tổ chức công bố Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác 

nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; 

b) Lập Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất 

theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của 

Chính phủ; 

c) Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện 

Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất thuộc địa bàn quản lý; 

d) Định kỳ năm (05) năm một lần hoặc khi có sự thay đổi về căn cứ 

khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định tại Nghị định 

số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ làm thay đổi phạm vi 

khoanh định khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất; có sự biến động về điều 
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kiện tự nhiên làm thay đổi phạm vi vùng hạn chế; xuất hiện các khu vực cần 

khoanh định vùng hạn chế hoặc cần đưa ra khỏi Danh mục vùng hạn chế khai 

thác nước dưới đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu rà soát, trình 

UBND tỉnh điều chỉnh Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo 

quy định. 

2. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình khai 

thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn quản lý; thường xuyên thực hiện rà soát, 

đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 

thuộc địa bàn quản lý cho phù hợp với tình hình thực tiễn, gửi Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 141/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Danh mục vùng 

cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn 

và các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Quản lý tài nguyên nước - BTNMT;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NNT) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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