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Bắc Kạn, ngày      tháng  8  năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt  

công trình khai thác sử dụng nước mặt Suối Khau Củm  

xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn 

 

 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 

2018 phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công 

trình khai thác, sử dụng nước mặt Suối Khau Củm, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn  

tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện Quyết định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thông 

báo như sau: 

1. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình khai 

thác nước mặt Suối Khau Củm: 1000 mét về phía thượng lưu và 100 mét về phía 

hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước trên suối Khau Củm.  

2. Đơn vị quản lý công trình khai thác, sử dụng nước mặt nêu trên là: Công 

ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn. 

3. Nhận được Thông báo này đề nghị UBND huyện Chợ Đồn, UBND xã 

Bằng Lãng niêm yết công khai  tại trụ sở cơ quan Thông báo này và Quyết định số 

1435/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018 nêu trên; chủ động phối hợp với Công 

ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn xác định gianh giới phạm vi  của vùng bảo hộ vệ 

sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác, sử dụng nước mặt tại 

thực địa, thông báo cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi vùng bảo 

hộ vệ sinh khu vực lấy nước của công trình. 

4. Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn  thực hiện trách nhiệm quy định tại 

Điều 2 của Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018 của UBND 

tỉnh.  



Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho UBND huyện Chợ Đồn, 

UBND xã Bằng Lãng, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn và các cơ quan liên 

quan biết để phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 
- Bộ TNMT(b/c);  
- Cục TNN(b/c);  
- Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn(t/h);  
- Đài phát thành và TH tỉnh( đưa tin); 
- Báo Bắc Kạn( đăng tải):  
Gửi bản điện tử 
- UBND tỉnh(b/c); 
- UBND  huyện Chợ Đồn(t/h); 
- UBND xã Bằng Lãng(t/h); 
- TT CNTT sở TN&MT( đăng tải trênWebssite);    
- LĐS;  
- Văn phòng sở ( niêm yết);  
- Lưu VT.-HS-TNN(15) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Viện 
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