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HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:         /UBND-TNMT 

V/v đôn đốc thực hiện quản lý, giám 

sát các hoạt động khai thác, sử dụng 

nước dưới đất trên địa bàn huyện. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cao Lộc, ngày        tháng 11 năm 2021 

 
 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; Nghị định số 

201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc đăng ký khai thác nước dưới 

đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép tài nguyên nước. 

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 10/4/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vùng phải đăng ký khai thác nước 

dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để thực hiện quản lý, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới 

đất trên địa bàn huyện theo đúng quy định, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, 

thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Thông báo, công khai Quyết định số 775/QD-UBND ngày 10/4/2021 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vùng phải đăng ký khai thác 

nước dưới đất cho các thôn, khối phố và người dân tại địa bàn được biết, thực hiện. 

Hướng dẫn triển khai thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa 

bàn (đối với các địa bàn phải thực hiện đăng ký), thực hiện theo quy định tại Thông 

tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Đối với việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không đăng ký 

(đối với các địa bàn phải thực hiện đăng ký), không có giấy phép theo quy định 

(đối với các trường hợp phải cấp phép, không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 

1 và Khoản 2 Điều 16 Nghị định 201/2013/NĐ-CP ): Áp dụng xử phạt vi phạm 

hành chính quy định tại Điều 9 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của 

Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước 

và khoáng sản. 

3. Đối với hành vi vi phạm quy định về hành nghề khoan nước dưới đất: Áp 

dụng xử phạt theo Điều 9 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của 

Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước 

và khoáng sản. 

Định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo kết quả việc khai thác nước dưới đất 

trên địa bàn về UBND huyện (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước 

ngày 15/12 để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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(Có Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 10/4/2021 của UBND tỉnh và Danh 

mục vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh gửi kèm) 

UBND huyện Cao Lộc yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện 

đúng quy định./. 
  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TN&MT; 

- Lưu: VT. 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

          Hoàng Mạnh Cường 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 


		2021-11-29T14:16:40+0700


		2021-11-29T15:22:37+0700


		2021-11-29T15:22:37+0700


		2021-11-29T15:22:37+0700




