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BÁO CÁO 

Tiến độ xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện cắm mốc  

hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn huyện Đình Lập 

 
Thực hiện Công văn số 743/VP-KT ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc xây dựng phương án và dự toán kinh phí thực hiện cắm mốc 

đối với từng danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước trên 

địa bàn tỉnh, UBND huyện Đình Lập báo cáo tiến độ xây dựng phương án và dự 

toán kinh phí thực hiện cắm mốc đối với từng danh mục nguồn nước phải lập 

hành lang bảo vệ trên địa bàn huyện như sau: 

1. Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 

05/12/2019 của UBND tỉnh 

Căn cứ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về 

việc quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, Quyết định số 

1857/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Công văn số 743/VP-KT ngày 28/02/2022 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng phương án và dự toán kinh phí thực hiện 

cắm mốc đối với từng danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn 

nước trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Đình Lập đã ban hành Kế hoạch số 

180/KH-UBND ngày 31/5/2022 về việc Triển khai thực hiện cắm mốc hành 

lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn huyện Đình Lập. Đồng thời, chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát xây dựng phương 

án và lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn 

nước theo Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh. 

2. Tiến độ lập phương án và dự toán kinh phí thực hiện cắm mốc 

hành lang bảo vệ nguồn nước  

- Các văn bản liên quan đến việc bố trí kinh phí thực hiện cắm mốc: 

Luật Tài nguyên nước năm 2012. 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. 

Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 
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Công văn số 560/UBND-KTN ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước. 

Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

Công văn số 194/BTNMT-TNN ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy 

định của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP. 

Công văn số 142/VP-KT ngày 12/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc bố trí kinh phí thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn 

nước. 

- Ước tính nhu cầu kinh phí thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn 

nước trên địa bàn huyện: 

Theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn, tổng nhu cầu kinh phí cần cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sông, 

suối trên địa bàn huyện Đình Lập ước tính 8.550 triệu đồng được chia làm 2 giai 

đoạn (giai đoạn 2020-2025 cần 4.050 triệu đồng, giai đoạn 2026-2030 cần 4.050 

triệu đồng).   

- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình khảo sát lập dự toán và phương 

án triển khai thực hiện:  

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước 

hằng năm và phương án cắm mốc đối với từng danh mục nguồn nước phải lập 

hành lang bảo vệ trên địa bàn huyện tại Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 

24/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát xây dựng phương án và kế 

hoạch thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số vướng mắc phát sinh 

theo Nghị định 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về Quy định 

lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước nhưng chưa có thông tư để hướng dẫn 

nên việc tổ chức thực hiện còn lúng túng. Quá trình khảo sát lập dự toán và lập 

phương án triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn (Tuyến cần phải tổ chức 

lập dự toán cắm mốc nằm trên địa bàn nhiều xã, khu trung tâm thị trấn địa hình 

phức tạp, nhiều khu dân cư, một số điểm các hộ đã xây dựng công trình sát bờ 

sông từ lâu, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu phải có phương án cụ thể, chi 

tiết, bao gồm nhiều danh mục hồ sơ bao gồm hệ thống tuyến mốc, điểm mốc, 

bản đồ mốc,...). 

3. Đề xuất, kiến nghị  

Để đảm bảo việc tổ chức lập dự toán và xây dựng phương án cắm mốc 

bảo vệ hành lang nguồn nước đạt hiệu quả, tiết kiệm, kết quả thực hiện thuận 

tiện trong quá trình quản lý, sử dụng, UBND huyện Đình Lập đề nghị UBND 

tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các Sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND huyện thực 

hiện.  
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UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, 

tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:                                                           
- UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, TNMT, KT-HT, 

NN&PTNT huyện; 

- Lưu: VT.                                                           

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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