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UY BAN NHAN DAN
TIM! TIEN GIANG

CQNG HOA XA HQI CHiJ NGHIA VIT NAM
DQc 1p - TiLt do - Hnh phác

Só:215'/QD-UBND

TiJn Giang, ngàycl'ttháng 5ndin 2018

QUYET DJM!
Phé duyt vñng bão hQ v sinh khu viyc ly nu*c sinh hoyt di v&i cong trmnh
khai thác nu*c du*l th ella Hqp tác xã Crn So'n tl p 4, xã dm Sot,
huyn Cal Ly, tinh Tiên Giang
CHU T!CH (if BAN MIAN DAN TiNH TIEN GIANG
Can cü Luat T6 chfrc ChInh quy&n dja phuong ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cü L4t Tài nguyen nuó'c ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can cü Thông Ui só 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng 2 nàm 2016 ella
BQ Tài nguyen Va Môi tru&ng quy djxt vic xáe djnh và cong bô vllng bào hQ v
sinh khu we lay nuâc slit hot;
Theo d nghj dUa Giám dc S& Tài nguyen và MOi trixàng ti Ta trmnh sá
4986/flr-STNMT ngày 21 tháng 9 nm 2018,
QUYLT D!MI:
Diu 1. Phê duyt pharn vi ving baa hØ vG sinh ithu vrc lay nithc sinh
hoat dOi vâi cong trInh lthai thác nuâc duâi dat ella Hcip tao xã Cam San, ci thO
ohix sau:
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A
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- Ten cong trinh: cong trmh khai thac nu'o'c chxcn dat cua Hqp tac xa Cam San.
- Ngu6n nuó'c khai thác: nithc dual Mt
- Qui mô lthai thác: 160 m3/ngày dOm.
- Vj trI cOng trInh khai thác: ging lthoan GK14 dt ti phn Mt ella ông
Nguyk Van Sang, tça lac: âp 4, xä Cam San, huyn Cal Lgy, tinh TiOn Giang;
tça dQ vj trI giáng ithoan (VN2000, 105°45', 6°): X: 1145480, Y: 537035.
- Pham vi vOng baa hQ v sinh Ithu vrc 1&y nuót: là 20m tInh tfr ming
ging (So so 6td vi fri cong trInh khai thác nu'ác duifri dat lcèm theo,).
Diu 2. YOu c&u dói vâi I-Tap tác xã Cm Son:
A

A

A
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1.Phoi hç'p vai Uy ban than dan (viet tat UBND) huyçn Cm Lay, UBNID
xä Cam San và cáo ca quan liOn quan xac djnh ranh giói pham vi ella vllng baa
hQ v sinh khu vre lay nu&c sinE hoat ella cong trInh trOn th;rc dja sau khi dugo
phO duyt, cOng bO.
2. Bâo v nguAn nu&c do rninh trrc tMp khai thác, s dng; thea dôi, giám
nuàc sinh hoat cUa
hot clOng trang vUng bàn hQ v sinh Ithu vvc
sat
cong trinh. Truàng hçip phát hin hành vi gay ô nhiOm ho.c có nguy ca gay ô
nhim, Ithông bào dam an toàn cho vic khai thác mthc ella cong trinh và các
hành vi vi pham pháp lu8t vO tài nguyen nuâc khác trong pham vi vllng bào h
v sinh lthu vvc lay nutc slit hot ella cong trInh khai thác thI phái kjp thai
cat

lay

ngàn chn, dbng thai báo cáo ngay dn chinh quyn dja phuang nol ctt vj tn
cong trInh dê xü l.
3. Nghiêm cm xà nuâc thai, dua cáo ch&t thai vào vüng bào ho v sinh
khuwc lay nuOc sinh hoat; xa nuó'c thai china qua xfr l hoc xCr I china dt tiêu
chuân, quy chuân k thi4t vào nguôn nuâc.
4. Trong phm vi vüng báo hO vG slit khu virc ly nuó'c sinh hoat phái
tuân thu cáo quy djnh v hành lang bâo v nguOn nithc, báo v nguôn ni.róc dual
dat và tuânthü cáo you c&u khac v& báo ye tài nguyOn nuUc theo quy djit cüa
pháp luat vO tài nguyen nuâc.
Diu 3. (31ao S& Tài nguyen và Môi tru&ng, UBND huyn Cal Lay,
UBND x Cam San:
1.S& Tài nguyen và Môi trutng, UIBND huyn Cai Lay, UBND x CAm
Son thông báo trOn trang thông tin thOn th, niOm yOt trOn bang tin cüa xâ, âp
trong vông 5 ngày lam viec k tr ngày nhn dingo quy& djnh phO duyt vüng
bào ho v sinh khu we lAy nuót slit hot d61 vói cong tnlnh thai thác mite
du'ói dat cüa Hqp tao xã Cam San. S& Tái nguyen và Môi trutng có trách nhiem
dOn dóc, hu&ng dk, giám sat Hcxp tao xâ Cam San thvc hiOn viec xác djnh rarth
giài vüng bào ho vO slit thu wc lay mite slit hoat trOn th?c dja sau khi dingo
phé duyt, cong bO.
2. UBND huyn Cal Lgy, UBND xâ CAm San có trách item phói hgp
vOl Hgp tác xä Cam Son và CC ca quan liOn quan trOn da bàn xác djnh ranh
giói phm vi cUa vüng bào ho v slit thu we lay nuó'c sinh hoat trOn thirc dja
sau khi dirge phê duyt, cong bô; thre hien cáo bien pháp báo vO chat hrqng
nguOn nuó'c sinh ho?t trOn dja bàn quãn l; tiêp itn thông tin, giái quyêt cáo
van de phát sixth liOn quan dOn vüng bào hQ ye sinh lthu we lay nuOc slit hoat
cüa cOng trIit thai thác mite trOn dja bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Các t6 chüc, cá nhân, hQ gia dinh slit sng, hoat dQng san xuAt,
kit doat, djch vu trong phm vi vOng bào ho ye slit thu we lay mite slit hoat
dã duvc phO duyt, cOng bO có tnách nhiem phai Sn thu cáo quy djit ye hãnh lang
báo ye nguôn nuót, báo vO ngun nuOc duOi dAt và titan thu cáo yOu câu lchac vO
bâo ye tài nguyen nuOc theo quy djnh cüa pháp lu@ v tài nguyen mite.
Diu 5. Chat Van phông UBND tinE, Giám d6c SO Tài nguyen và MOi
truäng, Chu tjch UBND huyn Cal Lay, Chü tjch UBND xä Cam San, Hgp tao
xä Cam San và cáo dan vj, cá tan có lien quan chju tnách nhiOm thi hàit Quyêt
djnh nay.
Quyt djit nay có hieu lye k t& ngày kJv
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