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THÔNG BÁO  

Về việc công bố danh mục nguồn nước phải lập hàng lang bảo vệ 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 

 

Thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục nguồn nước phải 

lập hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (kèm theo Quyết 

định). Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đề nghị các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

(gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) nơi có danh mục các nguồn nước phải 

lập hành lang bảo vệ: Tổ chức chỉ đạo việc cắm mốc, quản lý hành lang bảo vệ 

nguồn nước đối với các sông, suối, hồ chứa thủy lợi, thủy điện và chỉ đạo Ủy ban 

nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa theo phương án 

cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đã được phê duyệt; bàn giao mốc giới 

hành lang bảo vệ nguồn nước cho Ủy ban nhân dân cấp xã để quản lý, bảo vệ theo 

nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 

05 tháng 10 năm 2022. 

  Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên 

quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện biết để phối hợp, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý tài nguyên nước (thay b/c); 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Các sở, ban, ngành (t/h); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (để đưa tin); 

- Báo Bình Thuận (để đưa tin); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải Quyết định); 

- Trung tâm CNTT (đăng tải Quyết định); 

- UBND cấp huyện (thực hiện và triển khai đến 

UBND các xã, phường, thị trấn để niêm yết công 

khai theo quy định); 

- Lưu: VT, TNNKS. 
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Đỗ Văn Thái 
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