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V/v lập Đề cương Phương án thực hiện vùng hạn 

chế khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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____________________________________ 

An Giang, ngày 06 tháng 09 năm 2022 

 

Kính gửi: Đơn vị tư vấn 

 

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 Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 18 tháng 04 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt vùng hạn chế và vùng phải đăng ký, khai 

thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập Phương án thực 

hiện vùng hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang 

(theo Công văn số 4636/VPUBND-KTN ngày 18/08/2022 của UBND tỉnh), Sở 

Tài nguyên và Môi trường An Giang đề nghị các Đơn vị tư vấn có đủ điều kiện 

về năng lực theo quy định, tiến hành lập Đề cương Phương án thực hiện vùng 

hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang và gửi về 

Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang (địa chỉ: Số 837 Trần Hưng Đạo, 

phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang) trước ngày 20/09/2022 để 

tổng hợp và thành lập Hội đồng thẩm định theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang rất mong sớm nhận được sản 

phẩm Đề cương của quý Đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- TT công nghệ thông tin (đăng Web) – Sở TNMT; 

- Các Phòng: KSN&BĐKH, KHTC; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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