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QUYET D4MI
Phê duyQt vñng bão hQ v sinh khu vyt 1y nu'ó'c sinh hot d& v&i cong trInh
khai thác ntro'c du'ó'i dt cüa Hffp tác xa dm So'n tai p 1, xä Cam So'n,
huyn Cal Ly, tinli Tin Giang

ciii) TCH i5Y BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can eü Lut T ehüe Chinh quyn dja phtrang ngày 19 théng 6 nàm 2015;
Can eü Luat Tài nguyen nuó'c ngày 21 tháng 6 nAm 2012;
Can eü Thông tu só 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng 2 nãm 2016 eüa
BØ Tài nguyen và Môi trutng quy djnh vic xáe djnh và cong bO vüng bão hQ v
sinh khu we lay nute sinh hoat;
Theo dà nghj cüa 0iám dáe S& Tâi nguyen vâ Môi tnthng tai T& trinh s
4987/flr-STNMT ngày 21 tháng 9 nm 2018,
QUYET ]MNIH:
DMu 1. Phê duyt phrn vi vüng bàn hQ v sinh lthu vçrc 1&y mite sinh
hot dOi vói cong trmnh khai thác nixâc dual dat cüa Hap tác xâi Cam Som cj the
nhu sau:
- Ten cong trmnh: cOng tñnh khai tháe nuOe dual d.t cüa Hap tác xã dm San.
- Ngun nuâc khai tháe: nuâc duói dat.
- Qui mO Ichal tháe: 160 ni3/ngày dent
- Vj üí cOng trmnh khai thác: ging khoan 01(13 dit tai ph&n dt cüa bà
Trân Thj Ng9c Loan, tça lac: &p 1, xâ C.m San, huyn Cai Lay, tinh Tiên
Giang; tça dQ vj trI giêng ichoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1147116, Y: 535136.
- Phrn vi yang bàn hQ v slit khu vrc ly nuâc: là 20m tmnh tü ming
giêng (theo so dd vi tn cong tnInh Ithal thác nzthc du'ói dat kern theo,).
Diu 2. Yêu c&u d61 vói Hap táe xã Cm San:
1.Ph& hap vói Uy ban nhân dan (vi& tat UBND) huyn Cai Lay, UBND
x Cam San và eac ea quan liOn quan xác djnh ranh giói phm vi eUa vüng bàn
ho v slit ithu we lay mite sinh hoat cüa cOng trmnh trên thirc dja sau khi duge
phO duyt, cOng b6.
2. Bàn ngu6n nuâc do niInh trirc tip lchai tháe, sU ding; theo dôi, giárn
sat eáe hoat dng trong ng bàn hQ v slit lthu vrc 1&y nuUc sinh hoat eüa
cOng trinh. Tri.rbng hcip phát hin hãnh vi gay ô nhiêm hoe có nguy ca gay o
lthai tháe nu&c cUa cOng trInh và cáe
nhiêm, lthOng bàn dam an toàn cho
hành vi vi pham pháp lu3t vO tài nguyen nuót lthác trong ph?m vi vüng bàn hQ
v sinh lthu we lay nu&c sinh hoat cUa cOng trinh lchai tháe thI phãi kjp thai
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ngãn ehan, dng thai báo cáo ngay dn ehInh quyn dja phuong no'i dt v tn
cong tnmnh dê xü 1.
sinh
3. Nghiêm cm xà nthe thai, dua cáe eh& thai vào yang bào hQ
lthuvije thy nude sinh boat; xà nude thai ehua qua xü 1 hoc xü l chin dt tiêu
ehuân, quy ehuân k5 thu@ vâo nguôn nude.
4. Trong phani vi yang báo hO vO sinh ithu vire l.y nude sinh boat phài
than thu cáo quy djnh ye hành lang báo 4 nguôn nude, bào ye nguôn nude dudi
dat và tuânthU eác yêu câu kháe v& bâo vG tài nguyen nude theo quy djnh eUa
pháp 14t ye tài nguyen nude.
DiM 3. Giao Sd Tài nguyen và Môi tru&ng, UBNID huyn Cai Lay,
UBND xà Cam San:
1.Sd Tài nguyen và Môi tru&ng, UBND huyn Cai Lay, UBND xã C&rn
San thông báo trên trang thông tin then tu, niêm yet trên bang tin cüa xã, âp
trong vông 5 ngày lam viGe ice tr ngày nhn duge quyêt djnh phê duyt vüng
cong trmnh lchai thác nude
báo hQ ye sinh ichu we lay nute sinh hoat dôi
dudi dat eüa Hccp táe xã C&m San. Sd Tài nguyen và Môi trutng eO traeh nhiem
dOn dOe, hu'dng dan, giám sat Hçip táe xã Cm San thçre hien viee xáe djnh ranh
gidi ng bào hQ 4 sinh khu vçre l&y nude slit boat trên thçre dja sau khi duqe
pheduyt,eOngbO.
2. UBND huyn Cal Lay, UBND xã Cm San eO trách nhiGm phói hgp
vdi Hç'p tác xã Cam San và eác ca quan lion quan tr011 dja bàn xáe djnh rarih
gidi pham vi eüa vüng bào hØ 4 sinh khu vre lay nude sixth boat tOn thve dja
sau kbi duçe phO duyt, cOng bô; thçre Men eáe bien pháp bào ye chat lugng
nguôn nude sinh boat trOn dja bàn quãn l; tiOp th3n thông tin, giài quyOt eáe
van dO phát sinh liOn quan dOn ng bào hQ 4 sixth kbu vve lay nude sinh boat
eüa cOng trInh khai thác nude trOn dja bàn theo thâm quyOn.
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DiM 4. Cáe tã ehfre, eá nit, hQ gia dlnh slit sMg, hot dQng san xu.t,
kinh doanh, deh vg tong phm vi ng bào hQ 4 sinh lthu v're lay nude sixth hoat
ctä duqe phO duyt, cOng bO eó tráeh nhiem phài than thu eáe quy djnh vO hành lang
bào 4 nguôn nude, báo 4 nguOn nude dudi dat và tuün thU cáo yOu câu lthác ye
báo 4 tài nguyen nude theo quy djnh cUa pháp 1u3t ye tài nguyen nude.

oiM 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giám Me Sd Tài nguyen và Môi
tru&ng, ChU tjeh UBND huyn Cai Lay, ChU tjeh UBND xä Cam San, Hcrp táe
xã Cam San và eáe dan vj, câ than eO liOn quan ehju tráeh nhiem thi hành Quyát
djnh nay.
Quy& djnh nay eO hieu lye lc tfr ngày lc./4.
Noi ithOn:
- Nhir Diêu 5;
- Cwc Quân 19 tài nguyen nutc;
- PCT Pharn AnhTuãn;
- VPUB: PVP Trân Hoàng Nh@t Nam
- Ltru: VT, P.KT (Nhä, Tam).
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