
 

 
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:             /TB-STNMT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
               

Bắc Kạn, ngày      tháng  01  năm 2018 

THÔNG BÁO 

 Về việc Công bố công khai Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo 

vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

Kính gửi:  

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh; 

- Trung tâm CNTT TN&MT - Sở TN&MT; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn;  

- Báo Bắc Kạn. 

 

  Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2215/QĐ-UBND 

(sau đây gọi tắt là Quyết định số 2215) về việc phê duyệt danh mục nguồn nước 

phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện Điểm a Khoản 1 

Điều 2 Quyết định số 2215/QĐ-UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo 

và đề nghị UBND các huyện, thành phố, các cơ quan thông tin, báo đài của tỉnh 

(như kính gửi) phối hợp thực hiện những nội dung như sau: 

1. Công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kan, gồm 210 sông, đoạn sông, suối, hồ chi tiết tại phụ lục kèm theo 

Quyết định số 2215; 

2. UBND các huyện, thành phố sao gửi Quyết định số 2215 và chỉ đạo các 

xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý thực hiện việc niêm yết công khai 

Quyết định tại trụ sở UBND; 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh đăng tải Quyết định số 2215 trên 

công thông tin điện tử của UBND tỉnh; 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kan đưa tin và đăng 

tải Quyết định số 2215 của UBDN tỉnh; 

5. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đăng tải 

Quyết định số 2215 trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho các sở ngành, UBND các 

huyện, thành phố, các cơ quan liên quan biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
 Gửi bản giấy (19b) 

- Bộ TNMT, Cục Quản lý TNN(b/c);                                                                                    

- Như trên (T/h); 

Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);                                                                                        

- LĐS: Ô Kỳ, Ô nguyên;  

- Văn phòng Sở ( niêm yết);                                                                                                    

- Lưu VT-HS-TNN (30).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Nguyên 
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