
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-TNMT TP. Cao Bằng, ngày          tháng 3 năm 2020 
V/v thực hiện thông báo và niêm yết 

công khai Danh mục nguồn nước 

phải lập hành lang bảo vệ 

  

                   

 Kính gửi: 

 

 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố; 

- UBND các phường, xã; 
 

Căn cứ Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

Thực hiện Thông báo số 522/TB-STNMT ngày 17/3/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Thông báo Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo 

vệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng giao các cơ quan, đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố: 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND Thành phố đăng tải Quyết định 

số 2423/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt 

Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng lên 

Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Cao Bằng. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, phương án 

và kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn. 

2. UBND các phường, xã: 

Tổ chức thông báo, niêm yết công khai “Danh mục nguồn nước phải lập 

hành lang bảo vệ” theo Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của 

UBND tỉnh Cao Bằng (Có Quyết định gửi kèm) tại trụ sở UBND các phường, xã 

và tại Nhà văn hóa tổ xóm có trong danh mục. 

Căn cứ ý kiến trên, lãnh đạo các đơn vị và UBND phường, xã nghiêm túc tổ 

chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận :  
- Như trên; 

- UBND tỉnh;  

- Sở TNMT; 

- CT và PCT UBND TP; 

- Văn phòng HĐND-UBND TP; 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT + TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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