
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:           /STNMT-TNN 

V/v công bố Danh mục nguồn nước phải 

lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 
   

          Điện Biên, ngày         tháng  12  năm 2019 

 

             Kính gửi: 

 

 

 

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư, Văn 

hóa thể thao và Du lịch, Công Thương; 

- UBND Thành phố Điện Biên Phủ; UBND các huyện Điện 

Biên Đông; Mường Ảng, Tuần Giáo, Điện Biên. 

 

 

 Thực hiện Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành 

lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

 Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành công bố Danh mục nguồn nước phải lập 

hành lang bảo vệ đến các Sở, ngành UBND các huyện, thành phố có liên quan theo quy 

định với nội dung sau:  

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

 - Thực hiện công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên trang 

thông tin Điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ 
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 - Đề nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND các huyện Điện Biên, Điện 

Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Ảng chỉ đạo UBND các phường, xã có liên quan: Thực 

hiện niêm yết công khai Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tại trụ sở (gọi 

tắt là UBND cấp xã) theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 

43/2015/NĐ-CP ngày 6 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành 

lang bảo vệ nguồn nước. 

 2. Bàn giao sản phẩm:  

 - Sở Tài nguyên và Môi trường xin gửi đến các đơn vị có tên trên 01 bộ kết quả 

sản phẩm nhiệm vụ “Xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên”. 



 - Tài liệu bàn giao bao gồm: 01 Báo cáo Thuyết minh xây dựng hành lang bảo vệ 

nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 01 bộ bản đồ. 

 Trên đây là nội dung công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ và 

bàn giao kết quả sản phẩm nhiệm vụ “Xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt 

chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên” gửi các đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, TNN. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

            Ngôn Ngọc Khuê  
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