
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-KT 

V/v quản lý, bảo vệ và khai thác 

công trình giếng khoan trên địa 

bàn tỉnh 

            Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 

  Phát triển nông thôn, Khoa học và công nghệ; 

- UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Bình Gia, 

  Bắc Sơn, Văn Quan và Tràng Định. 

 

Thực hiện Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới 

đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, Trung 

tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã triển khai thực hiện điều tra, tìm kiếm nguồn nước tại các huyện: 

Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng Định. Theo báo cáo 

của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia về kết quả điều 

tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các khu vực điều tra cho thấy các giếng 

khoan đã được kết cấu thăm dò, điều tra, đánh giá về lưu lượng và chất lượng 

nước đảm bảo có thể triển khai xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt ổn định 

lâu dài cho nhân dân. 

 Xem xét Báo cáo số 591/BC-STNMT ngày 24/11/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc tiếp nhận, bàn giao công trình của dự án điều tra 

tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu công trình 

giếng khoan thuộc dự án điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng 

núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; phối hợp với UBND 

các huyện thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi phá hoại 

công trình giếng khoan theo quy định của pháp luật.  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND 

các huyện liên quan nghiên cứu, thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

cấp nước sinh hoạt tại các vùng đã có kết quả điều tra nguồn nước giếng khoan 

đảm bảo về trữ lượng, chất lượng nước nhằm khai thác bền vững lâu dài, kịp 

thời cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia 
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xây dựng nông thôn mới và chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh 

nông thôn. 

3. Sở Khoa học và công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành 

phố nghiên cứu các giải pháp khoa học, công nghệ nhằm quản lý, bảo vệ nguồn 

nước dưới đất, xử lý và cấp nước sạch cho Nhân dân trên địa bàn. 

  4. UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu 

Lũng và Tràng Định chỉ đạo UBND các xã nơi có công trình giếng khoan trên 

địa bàn thường xuyên theo dõi, giám sát, bảo vệ các công trình giếng khoan trên 

thực địa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giám 

sát, bảo vệ công trình tài sản công; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi 

phá hoại công trình./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Quản lý tài nguyên nước - BTNMT; 

- Trung tâm QH và Điều tra TNN quốc gia - BTNMT; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- PCVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC; 

- Lưu: VT. KT (NNT) 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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