
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-TNMT 

V/v góp ý dự thảo Quyết định phê 

duyệt điều chỉnh danh mục các 

vùng phải đăng ký khai thác nước 

dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Đình Lập, ngày         tháng 3 năm 2021 

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

 

Thực hiện Công văn số 309/STNMT-NKS ngày 26/02/2021 của Sở Tìa 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc góp ý dự thảo Quyết định phê 

duyệt điều chỉnh danh mục các vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục 

các vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. “Phụ 

lục Danh mục vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất” và kết quả rà soát 

thực tế tại địa phương, UBND huyện Đình Lập cơ bản nhất trí với nội dung dự 

thảo và có thêm ý kiến góp ý như sau: 

Đề nghị loại bỏ khỏi Danh mục vùng phải đăng ký khai thác nước dưới 

đất đối với khu vực Bãi xử lý rác huyện Đình Lập thuộc xã Đình Lập (diện tích 

63,13ha), lý do: Dự án Bãi xử lý rác huyện Đình Lập đã dừng triển khai thực 

hiện.   

UBND huyện Đình Lập kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng 

Sơn xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng TN và MT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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