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UY BAN NUAN DAN
T!NH TIEN GIANG

CQNG IIOA XA HQI aRt NGIIiA VIfl NAM
DOe Ip - Ty do - Hnh phüc

S6:oVI5'QD-UBND

Tthn Giang, ngaydithangj näm 2018

QUIET DjNH
Phê duyt vñng bão hQv sinh khu vyc I.y rnr&c sinh hoot d& vói cong trill?
khai thac nu'ot dtro'i dat cua To hqp tac cap nn'o'c srnh host nong thon ap My
Trung ti p M5? Trung, xã My Hi, huyn Cal Be, tinh Tiên Giang
CHU TCII iJY BAN NFEAN DAN TINIi TIEN GIANG
Can eô Lu3t TO ehüe ChIt quyk dja phuo'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can eü Lu@ Tài nguyen nuóv ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can cü Thông Ui sO 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng 2 nàm 2016 eüa
BQ Tài nguyênvà Môi tru'ô'ng quy djnh vice xáe djnh và cong bô vüng bàn hQ vO
rnthe sit hot;
sit kim vve
Theo d nghi eüa Giám dOe S& Tài nguyen và Môi truông tai Ta trInh
4983/TTr-STNMT ngày 21 tháng 9 nàm 2018,
QUYtT DINil:
Diu 1. Phê duyt phm vi vüng bâo hQ v sit khu vin e My nuâe sixth
hot dOi vâi cong trinh khai thac nuâe duâi d&t cüa TO hqp táe cp mite sit hoat
nOng thôn âp M Trung, Cmi the thu sau:
- Ten cOng trInh: cOng trmnh lchai tháe mite duói dAt efia TO hcip the cAp mite
sinh hoat nông thOn âp My Trung.
- NguOn nuót lchai tháe: nu&e dual dAt.
- Qui mo khai thac: 192 m3/ngay dem.
Vj üí cOng trIt khai tháe: giOng khoan GK2 dt ti phAn dAt eUa Ong
My HQi, huyn Cái Be, tinh Tiên
Nguyen Van Vui, tça lae: âp My Trung,
Giang; tça ãØ vj trI ging khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1151290, Y: 529931.
- Phm vi vng bâo hO v slit khu e lAy mite: là 20m tInh th rning
giêng (theo so do 4 tn cOng tnmnh khai thác nzthc du'ái dAt lcèm theo).
Diu 2. 'Thu eAu dOl vâi TO hçxp the cAp nrót sinh ho?t nOng thOn âp My Trung:
1. PhOi hqp vói CJy ban tan dan (viOt tat UBND) huyn Cal Be, UBNID
xã My Hôi và eac ca quan lien quan xác djnh ranh giâi pham vi cña yang bàn hØ
mite sit hoat cña cOng truth trén thve dja sau Ithi ducxe phê
v sinh Ithu vinic
duyt, cOng bO.
2. Bàn v nguOn mite do mit tive tiOp khai thác, sü dung; theo dôi, giám
nuäe sit hot eüa
sat cáe hoat dng trong àng bàn hØ vG slit Ithu vinre
cOng trInh. Tru&ng hqp phát hin hành vi gay nhiëm ho.e có nguy ca gay
tim, IthOng bàn dam an toAn eho viGe khai thác nuâe eüa cOng trInh và eáe
hãnh vi vi phrn pháp lust tài nguyen nuâe lchác trong pharn vi vüng bàn ho
vO sit ithu vie lay mite sit hoat elm cOng trInh lthai tháe thI phái kjp th&i
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ngãn ehan, dng thôi báo cáo ngay dn ehInh quyn dja phuang nui dt vj trI
cong trmnh dé xü l.
3. Nghiêm ern xà nixó'e thai, dira cáo ch&t thai vào vüng bào hØ v sixth
khuvvc lay nuâc sinh ho?t; xa niréc thai ehira qua xCr l hoc xü l ehua dtt tiêu
chuân, quy chuân Icy thut vào nguôn nute.
4. Trong ph?m vi yang bàn hQ v sixth khu vije thy mite sixth hoat phâi
tuan thu các quy djnh ye hành lang bàn v nguôn ntitc, bàn vO nguôn mite duó'i
dat và tuân thU các yêu cau kháe ye bàn v tài nguyen nuó'e theo quy djnh cUa
pháp 14t ye tài nguyen mite.
Di&x 3. Giao S& Tài nguyen và Môi tnthng, UBND huyn Cái Be, UBND
xäMHQi:
1.S& Tài nguyen và Môi tru&ng, UBNID huyn Cái Be, UBND xã M HQi
thông báo trén trang thông tin din tfr, them yet trén bang tin cUa xã, âp trong vông
5 ngày lam vic ice ta ngày nhan dtxcxe quy& djnh phe duyt yang báo ho v sixth
khu virc lay mite sixth hot dôi vâi cong trinh khai thác nuâc duti dat eUa TO hcxp
tao cap nixâe sinh hoat nông thôn My Trung. S& Tài nguyen và Môi trithng có
nuâe sirth hoat nông thôn
tráeh nhim dOn dOe, hutng dan, giám sat To hgp táe
âp My Trung thirc hiGn viOc xáe djnh ranh gió'i vüng bàn hQ v sinh khu vçrc lay
mite sinh boat trén thire dja sau kbi dirge phe duyt, cOng bô.
2. UBND huyn CM Be, UBND xäMy HQi có tráeh nhim phôi hgp vài
mite sinh hoat nOng thôn âp M Trung và cáo co' quan lien quan
To hgp táe
trén dja bàn xáe djnh ranh gió'i ph?m vi eUa ng bào hQ v sinh khu we lay nute
sixth boat trén thve djasau kbi dirge phé duyt, cOng bO; thve MOn cáe biOn pháp
bàn ye chat lugng nguOn nithe sixth boat trén dja bàn quàn I; tiêp nhan thông tin,
giài quyêt cáe van ã phát sixth lien quan den ng bàn ho vO sixth khu we lay
nu'ov sinh boat eUa cOng trInh lcbai tháe mite trén dja bàn theo thâm quyên.
Su 4. Cáe t ehüe, nhân, ho gia dInh sixth s6ng, hot dQng san xut,
kinh doanh, djeh vi trong pbm vi vüng bàn hQ vO sixth khu vçre lay mite sinh boat
dirge phë duyt, cOng b6 eó tráeh nhiOm phài tuân thu cáo quy djnh ye hành lang
bào vO nguOn mite, bàn vO nguOn nuó'e duti dat và Sn thu cáo yêu cau kháe ye
bàn ye tài nguyen mite theo quy djnh eUa pháp 1u3t ye tài nguyen nuóe.
Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dáe S& TM nguyen và MOi
trithng, CM tjeh TEND huyn Cái Be, CM tjch UBND xà My HOi, To hgp táe
cap mite sixth boat nông thôn ap My Tnmg và cáo dun vj, eá than eó lien quan
ehju tráeh nhiOm thi hart Quyêt djIIb nay.
Quy& djnh nay eó hiOu lye k ta ngày lc./
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No'i uhOn:
- Nhir D'iêu 5;
- C;ic Quán 1' tài nguyen mite;
- PCT P1mm AnhTuán;
- VPUB: PVP TrAn Hoàng Nht Na
- Urn: VT, P.KT (Nhâ, Tam).
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