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UY BAN NHAN DAN
TINH TIEN GIANG

CQNG HOA XA HQI CEO NGIIIA VIT NAM
BQc Ip - Ttr do - Hnh phüc

S6:o2&Gi/QDUBND

TiJn Giang, ngày 0t3thang40nãm 2018

QUYET14M1
.
• A
Phe duyçt vung bao hy vç sink kku vt•rc lay naoc sinh hott doi voi cong tnnh
khai thác nu'ó'c dn'ói dt (GK4) ella Doanh nghip hr nhân Tin Dt ti flp
thing, xã Nhj BInh, huyn Chãn Thank, fink Tiên Giang
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CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cü Lut T6 ehüe Chmnh quyEn dja phi.rang ngày 19 tháng 6 närn 2015;
Can cü LuQt Tài nguyen nuàe ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Thông Pr s 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng9 nam 2016 cüa
Can
BQ Tài nguyen và Môi trutng quy djnh vice xáe djnh và cong bO yang bàn hQ v
sinh ichu vre lay nLrót sinh hoat;
Theo d& nghj cüa Giám d6e S& Tài nguyen và Môi trutng tal Ta trnh
5118/TTr-STNMT ngày 27 tháng 9 nàm 2018,
QUYET D4NH:
Diu 1. Phê duyt pham vi vüng bàn ho v sinh kim vrc 1y nu'ó'e slit
cOng trInh ithal tháe nuâe duó'i dat cüa Doanh nghip tu nhân Tiên
hoat dOi
Dat, ci the nhu sau:
- Ten eOngtrinh: cOng trInh lthai thác nuâe duói dat (GK4) cüa Doanh
nghip tu than TiOn D4t.
- Ngun nu'Oe lchai tháe: nuâc dual dat.
- Qul mO Ithal tIthe: 198 m3/ngày dêrn.
- Vj tn cOng trInh khai tháe: giEng khoan G1C4 d.t tal thüa dat cüa Doanh
nghip tu nhân Tik Dat, t9a lac: ap Hung, xä Nhj BInh, huyn Châu Thành,
tinh Tiên Giang; Wa dQ vj trI giêng ithoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1152875,
Y: 551668.
- Pharn vi vüng báo hQ v slit kin we iay nu& là 20m tInh tr rning
giëng (theo so do vj trI cOng trinh ,1cha1
nu'ó'c dwói dat kern theo).
Di&i 2. YCu e&u di vâi Doanh nghip tu than Tin Dat:
1. Phi hgp vâi CJy ban nhân dan (viM t& UBND) huyn Châu Thành,
UBND xä Nhj Birth và cáo ca quan lien quan xác djnh rank gió'i pharn vi cüa
nutc slit hoat eüa cOng trinh trén thçc dja sau
vüng báo ho v slit khu we
ithi duac phê duyt, cong bO.
2. Bàn ye ngun nuót do mink trijc tip lthai thác, sU dung; theo dOl, giám
sat cac hoat dQng trong ng bàn ho v sirth kin we thy nuO'e sinh hoat cUa
cOng trInh. Tnthng hqp phát hin hành vi gay 0 nhiëm ho.c có nguy ea gay
nhirn, IthOng bàn darn an toán eho viec khai thác nu&c cUa cOng trInh và cáo
hânh vi vi phrn pháp luat ye tâi nguyen nu6'c lthác trong pharn vi vüng báo ho
v sinh khu we lay mite sinh hoat cüa cOng trmnh khai thác thI phái kjp thà'i
cfr

so

voi

thac

lay

o

ngãn chn, d6ng thà'i báo cáo ngay dn chInh quy&n dja phuung noi dt vj trI
cong trInh dé xô l'.
3. Nghiêm ctrn xá mite thai, dna eác eht thai vào vUng bàn hQ v sinh
khuvvc My nu,áe sirih boat; xà nute thai chua qua
l hoc xfr 1 chua dat tiêu
ehuân, quy chuân k9 thuat vâo nguOn nuó'c.
4. Trong phrn vi vüng bào hQ v sinh kbu virc thy nu,óe sinh boat phái
tuân thU các quy djnh ye hanh lang bàn v nguôn nute, bao vG nguôn nuó'c duói
dat và tuânthU cac yeu c&u khác ye báo vO tài nguyôn nutc theo quy djnh cUa
pháp Iut ye tài nguyen mite.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi truà'ng, UBNID huyn Châu Thành,
UBND xà Nhi BInh:
1. S& Tài nguyen và Môi tri.r&ng, UBND huyn Châu Thành, UBND xã
N1Ij BInh thông bao trên trang thông tin din tà, niêm yOt trên bang tin elm xâ,
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ap trong vong 5 ngay lam vice ke rn ngay nhnduqe quyet dnh phe duyçt vung
bào hØ v sinh Ichu we thy mite sinh hoat dôi vâi cong trInh lchai tháe nute
duài dat eUa Doanh nghip tir nhân Tin Dat. S& Tài nguyen vá MOi truông eó
tráeh nhim dOn dôc, hutng dan, giám sat Doanh nghip tu than Tiên Dat thgc
hien vice xác djnh ranh giói vüng báo hQ v sinh Ichu vire lay mite sinh hoat trén
thre dja sau Ichi duqe phê duyt, cOng bô.
2. UBND huyn Châu Thành, UBND xã NEj BInh có tráeh nhiGm pMi
hçp vói Doanh nghip tu nhân Tiên Bat và các ca quan lien quan trên dja bàn
xae djnh ranh gioi pharn vi cUa yang bàn hQ v sinh Ichu e lay mite sinh boat
trén thve dja sau khi ducxe phé duyt, cOng bO; thyt hin các biOn pháp bao v
chat hxqng nguôn nutc sinh boat trên dja bàn quàn l; tiêp nhn thông tin, giái
quyét các van dë phát sinh liOn quan dOn vüng báo hØ v sinh lchu virc lay nuâc
sirth hoat elm cong trInh khai thác mite trOn dja ban theo thâm quyOn.
Biu 4. Các th tic, cá than, hQ gia dmnh slit s6ng, hoat dQng san xu&
lcinh doanh, djch vçi trong phrn vi vüng báo hQ vO sinh khu vrc lay mite sinh hoat
d thrcic phé duy, cOng bO có trách nhiOm phài man thU cáe quy djnh ye barth lang
bào v nguOn mite, bàn v nguOn mite du'âi dat và tuân thU eáe yOu can lcbác ye
baa v tài nguyen nuó'c theo quy ttjnh elm pháp lut v tài nguyen nutc.
Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giárn de S& Tài nguyen và MOi
tnr&ng, ChIt tjch UBND huyn Châu Thành, ChIt tjeh TJBND xã Nhj BInh,
Doanh nghip tu' than Tin Dtt và các dun vj, cá nhan có liOn quan chju trách
nhirn thi hành QuyOt djnh nay.
Quyt djnh nay có hiOu lye k th ngày 19.IpL,
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No! nba,,:
- Nhu Diéu 5;
- Cue Quãn 1' tãi nguyen mite;
- PCT Pharn Anh Tuk;
- VPUB: PYP TrAn Hoâng Nht I9j
- Lru: VT, P.KT (Nhä, Tarn).
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