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UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:          /STNMT-NKS   Sóc Trăng, ngày       tháng       năm 2020 

V/v lấy ý kiến kết quả khoanh định 

vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, 

khu vực phải đăng ký khai thác nước 

dưới đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

   

 

 

Kính gửi: ……………………………………………………… 

 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chính 

phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất; 

Căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 

và Điều 11 Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh khoanh định vùng hạn chế khai thác 

nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 

26/12/2018 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi lấy ý kiến đến các Sở, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và đại diện cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá 

nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất về kết quả khoanh định vùng hạn chế khai 

thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng.  

Hồ sơ gửi lấy ý kiến gồm có: 

1. Dự thảo Quyết định phê duyệt vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu 

vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất kèm theo dự thảo Tờ trình; 

2. Dự thảo Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải 

đăng ký khai thác nước dưới đất; 

3. Dự thảo Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải 

đăng ký khai thác nước dưới đất; 

4. Báo cáo thuyết minh kết quả khoanh định các vùng hạn chế khai thác nước 

dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất.  

Hồ sơ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, đề nghị truy cập vào địa chỉ sau để tài về: https://sotnmt.soctrang.gov.vn (vào 

mục lấy ý kiến dự thảo văn bản). 

Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (số 18 

https://sotnmt.soctrang.gov.vn/
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Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng và qua địa chỉ mail 

phongnuocks@gmail.com) trước ngày 04/5/2020 để Sở Tài nguyên và Môi trường 

tổng hợp hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm định. 

Qua thời gian nêu trên nếu các các Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ 

chức cá nhân không có ý kiến xem như thống nhất với nội dung dự thảo gửi lấy ý 

kiến./. 

Nơi nhận: 
  - Như kính gửi; 

  - Lưu: VT, NKS. 

GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH GỬI LẤY Ý KIẾN 

 

 1. Sở Xây dựng; 

 2. Sở Công Thương; 

 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 4. Sở Y tế;  

 5. UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 6. Ban quản lý các khu công nghiệp; 

 7. Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng; 

 8. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng; 

 9. Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta; 

 10. Công ty Cổ phần Bia Việt - Đức; 

12. Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam; 

13. Công ty TNHH CBTP  bánh pía lạp xưởng Tân Huê Viên; 

14. Công ty TNHH O&H Loong Pty; 

15. Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi; 

16. Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng; 

17. Công ty TNHH Minh Đăng; 

18. Công ty TNHH Kim Anh; 

19. Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng; 

20. Công ty TNHH Thực phẩm Nắng Đại Dương 
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