
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN KIẾN AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số:       /UBND-TN&MT 

 V/v công bố Danh mục nguồn nước 

phải lập hành lang bảo vệ (không thuộc 

hệ thống các công trình thủy lợi)  

trên địa bàn quận 

     Kiến An, ngày     tháng     năm 2022 

                          

Kính gửi:  

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

 - Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; 

 - Ủy ban nhân dân 10 phường. 

 

 Thực hiện Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố phê duyệt Danh mục nguồn nước (không thuộc hệ thống các công 

trình thủy lợi) phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn thành phố (Gửi kèm). 

Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau: 

1. Giao Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao 

- Tuyên truyền trên Đài phát thanh quận những nội dung cơ bản của Luật 

Tài nguyên nước, Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố phê duyệt Danh mục nguồn nước (không thuộc hệ thống các công 

trình thủy lợi) phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn thành phố.  

- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử quận các nội dung của Quyết định 

số 803/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Danh 

mục nguồn nước (không thuộc hệ thống các công trình thủy lợi) phải lập hành lang 

bảo vệ trên địa bàn thành phố. 

2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp Trung tâm Văn Hóa – Thông tin và Thể thao làm tốt công tác 

tuyên truyền nội dung cơ bản của Luật Tài nguyên nước, Quyết định số 803/QĐ-

UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Danh mục nguồn 

nước (không thuộc hệ thống các công trình thủy lợi) phải lập hành lang bảo vệ trên 

địa bàn thành phố. 

- Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 

803/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Danh 

mục nguồn nước (không thuộc hệ thống các công trình thủy lợi) phải lập hành lang 



bảo vệ trên địa bàn thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân quận tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân thành phố theo quy định. 

3. Giao Ủy ban nhân dân 10 phường 

- Chỉ đạo Đài truyền thanh phường tiếp sóng Đài phát thanh - Trung tâm Văn 

hóa – Thông tin và Thể thao tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Tài 

nguyên nước, Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt Danh mục nguồn nước (không thuộc hệ thống các công trình 

thủy lợi) phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn thành phố. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ, công chức, người lao 

động, các tổ chức đoàn thể và các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên 

địa bàn phường nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Tài nguyên nước, 

Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt Danh mục nguồn nước (không thuộc hệ thống các công trình thủy lợi) phải lập 

hành lang bảo vệ trên địa bàn thành phố. 

- Niêm yết công khai Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ 

(không thuộc hệ thống công trình thủy lợi) đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường nơi có nguồn nước phải lập hành bảo vệ và  

thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết 

định số 803/QĐ-UBND ngày 15/3/2022. 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Uỷ ban nhân dân quận thông báo để các phòng, đơn vị liên quan và UBND 

10 phường biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT,  PCT UBND quận P.L.T;  

- Lưu: VT, P.TN&MT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Lã Quý Nghĩa 
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