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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 

công trình cấp nước sinh hoạt xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc 
   

 

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 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;  

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ 

sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; 

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

09/TTr-STNMT ngày 08/01/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với 

công trình cấp nước sinh hoạt xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc của Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn theo Giấy phép khai thác, 

sử dụng nước mặt số 36/GP-UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh, với nội 

dung như sau:           

1. Tên công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc. 

2. Nguồn nước khai thác: nguồn nước mặt suối Co Khuông. 

3. Quy mô công trình khai thác: 130 m3/ngày đêm. 

4. Vị trí công trình khai thác: xã Mẫu Sơn và xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn. 

5. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình 

khai thác 800 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu suối Co Khuông 

(thuộc xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo vùng bảo hộ vệ 

sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đến UBND huyện Cao Lộc và UBND xã Mẫu 

Sơn và xã Xuất Lễ; đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện 
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việc xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên 

thực địa.  

2. UBND huyện Cao Lộc, UBND xã Xuất Lễ và UBND xã Mẫu Sơn, 

huyện Cao Lộc có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh 

môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo 

hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa; thực hiện các biện pháp bảo 

vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt; tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề 

liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình 

khai thác nước trên địa bàn. 

3. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 

a) Tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành công trình có trách nhiệm 

- Bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, giám 

sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của 

công trình. Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô 

nhiễm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các 

hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng bảo hộ 

vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác thì phải kịp thời 

ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần nhất để 

xử lý. 

- Phối hợp với UBND huyện Cao Lộc, UBND xã Xuất Lễ và UBND xã 

Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, các cơ quan liên quan xác định ranh giới phạm vi của 

vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa sau 

khi được phê duyệt và công bố. 

b) Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt có 

trách nhiệm phải tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ 

nguồn nước dưới đất và tuân thủ các yêu cầu khác về bảo vệ tài nguyên nước 

theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. 

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Cao 

Lộc, Chủ tịch UBND các xã: Xuất Lễ, Mẫu Sơn huyện Cao Lộc, Giám đốc 

Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn, Thủ 

trưởng các cơ quan đơn vị và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Cục Quản lý tài nguyên nước (BTNMT); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (03 bản); 

- PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

Trung tâm THCB; 

-  Lưu: VT, KT (NNT). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lương Trọng Quỳnh 
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