
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ơ 

Số: 823 /UBND-TNMT 

ơ 

         Đình Lập, ngày 01 tháng 8 năm 2019 

V/v góp ý dự thảo Đề cương dự án 

điều chỉnh, bổ sung các vùng hạn 

chế khai thác nước dưới đất trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 1045/STNMT-NKS ngày 18/7/2019 về việc góp ý 

dự thảo Đề cương dự án điều chỉnh, bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước 

dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi nghiên cứu bản dự thảo Đề cương dư ̣án“Rà soát, điều chỉnh bổ 

sung các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, các 

văn bản hiện hành có liên quan và thực tiễn tại địa phương, UBND huyện Đình 

Lập cơ bản nhất trí với nội dung bản dự thảo và có thêm ý kiến góp ý như sau: 

Tại mục 2.1.2.2. Đặc điểm thủy văn: 

- Hệ thống Sông Kỳ Cùng (Trang 13): Bắt nguồn từ vùng núi Ba Xá 

Góp ý chỉnh sửa thành: Bắt nguồn từ vùng núi Kho Bổng (xã Bắc Xa) 

- Sông Lục Nam (Trang 14): Bắt nguồn từ vùng núi Kham-Sau-Chom 

Góp ý chỉnh sửa thành: Bắt nguồn từ vùng núi Mào Cọ (Phắc Cát, xã Đình 

Lập)  

 Trên đây là nội dung góp ý của UBND huyện Đình Lập về dự thảo Đề 

cương dự án“Điều chỉnh, bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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