
    

UỶ BAN NHÂN DÂN       

 TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:                /UBND-NNMT 

V/v bảo vệ hành lang kỹ thuật công 

trình khí tượng thủy văn quốc gia 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Đắk Lắk, ngày          tháng 6  năm 2020 

 

 

   Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 703/TCKTTV-QLML, ngày 

22/5/2020 của Tổng cục khí tượng thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

về việc bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn quốc gia (có gửi 

kèm theo); UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

trong quá trình xem xét, thẩm định, đề xuất dự án tại đơn vị, địa phương cần lưu ý 

có sự đánh giá, rà soát kỹ tác động của các dự án đến công trình khí tượng thủy 

văn quốc gia trong phạm vị dự án (nếu có). Trường hợp cần thiết, đề nghị tổ chức 

lấy ý kiến cơ quan khí tượng thủy văn tại địa phương hoặc Tổng cục khí tượng 

thủy văn trước khi quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các phòng: TH, NN&MT; 

- Lưu: VT, NN&MT (Đg-12b).                                                                                      

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Y Giang Gry Niê Knơng 
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