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UY BAN NUAN DAN
TINT! TIEN GIANG

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIfl NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc

s6 011 /QFJ-UBND

Tien Giang, ngàylflháng/Onam 2018

QUYET NNII
Phê duyêt vñng Mo h $ sinh khu vçc Iy ntró'c sixth hot (I& vói cong trmnh
khai thác ntró'c dxrói th cüa TO hqp USc nu'&c p BInh Phil ti p BInh Phñ,
xã BInh Phuc Nhfrt, huyn Chir Gao, tinh Tiên Giang
CHU T4CH U BAN NIIAN DAN TINT! TIEN GIANG
Can cü Lut T chfrc ChInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cü Lut Tài nguyen nu&c ngày 21 tháng 6 närn 2012;
Can cü Thông Iii s6 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng 2 nàm 2016 cüa
BQ Tài nguyênvà Môi tnr&ng quy djnh vic xác djnh và cong bô vüng Mo hQ vO
sinh khu vçrc lay nuOc sinh hoat;
Theo d nghj cCrn Giárn ã6c Sä Tài nguyen và MOi tnthng ti T& trInh só
535 1!flr-STNMT ngày 08 tháng 10Mm 2018,
QUYET DJNH:
Diu 1. Phê duyt phm vi vüng báo hQ vO sixth khu vvc My nu'àc sinh
hoat dOi voi cOng trInh khai thác nutc duti dat cUa TO hop tác nutc ap Binh
Phil, ci the nhu sau:
- Ten cOng trInh: cOng trinh khai thác nuàc duói d&t (0K3) cüa T hop
tao nuâc áp Bmnh Pita.
- Ngun nuóc khai thác: nutc duói dAt.
- Qui mô khai thác: 120 m3/ngày d&n.
- Vj trI cong trInh khai thác: ging khoan 01(3 dt ti thüa dat cüa Ong
Ph?m COng Chart, toa lao: âp BInh Phü, xã BluE Phvc Nhüt, huyn Chq Gao,
tinE Tiên Giang; tça do vj tn giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1146589,
Y: 583705.
- Pham vi yang bào ho vO sinE khu vvc iay nuót: là 20m tInE tü ming
giêng (theo so' & vj Er! cong trInh lthai thác nwóc du'ó'i ddt kern theo).
Diu 2. Yêu cãu d6i vói T hop tao ntróc ap BinE Phü:
1. Ph& hop vói Uy ban nhân clan (vi&t t&t UBND) huyn Chçx Gao,
UBND xä Binh Phvc Nhfrt và cáo eci quan lien quan xác djnh ranh giói pham vi
cüa ng Mo hQ v sixth kin vrc
nuot sinh hoat eüa cOng trInh trên thvc cfla
sau khi dixgc phé duyt, cOng bO.
2. Bâo vO ngun nuót do mình trrc tip khai thac, sü dung; theo döi, giám
sat cáo hoat dng trong vUng Mo hØ v sinh khu vijc lay nuàc sinh hoat cüa
cOng tHnh. Truäng hqp phát hien hânh vi gay ô nEiOm hoc có nguy CO gay
nhim, khOng Mo dam an toàn cho viOc khai thác nuó'c cüa cOng trinh và cáo
hành vi vi pharn pháp 14t ye tãi nguyen nuUc lchác trong pham vi ng báo ho
ye sinh khu vuc My nuâc sinE hoat cüa cOng trInh khai tháe thl phâi Icjp th&i
lay

a

ngàn chIn, dng thai báo cáo ngay d4n ehInh quy&n dja phuong no'i dlt vj trI
cong trInh dé XÜ' 132.
3. Nghiêm ern xà nuót thai, dua cáo chit thai vào yang bào hQ ye sixth
lchuvvc lay mite sixth boat; xà nuâc thai chua qua xü 132 bole xü 132 chua dat tiêu
ehuân, quy chuân 1c thu@ vào nguon nutc.
4. Trong pham vi ng bào bQ vO sinh Ichu vije ly nuâe sinh boat phài
tuthi thu cáo quy djnh ye hành lang bào v4 ngun nutc, bào ye nguôn nutc dual
dat và tuânthà cáo yêu c&u kháe v bào ye tài nguyen mite theo quy djnh eüa
pháp 1ut ye tài nguyen nithc.
Diu 3. Giao So Tài nguyôn và MOi trutng, UBND huyn Chcx Gao,
UBN]J xä BInh Phuc Nhfrt:
1. SO' Tài nguyen và Môi trutng, UBND huyn Chçi Gao, UBND xã BIrth
Phue Nhüt thông báo trên trang thông tin diên tfr, niêm yet trên bang tin eüa xã,
ap trong yang 5 ngày lam viec ice tfr ngày nhn dugc quyêt djrth phê duyt vthig
bào hove sinh kbu vçrc lay nuàe sinh hoat dôi vói cong trinh khai tháe nuOe
di.ró'i dat eüa TO hgp tao mite âp Birth Phii. SO' Tài nguyen và MOi tru'ó'ng 06
tráeh nhiem dOn dOe, hutng dan, giám sat TO hcip tao mite âp Binb Phü the
hien viec xác djnh ranh giói vüng Mo hQ ye sinh khu e ly mite sixth boat trên
thçre dja sau khi ducie phé duyt, cOng bO.
2. UBND huyn Chçi Gao, U'BND xâ Binh Phvc NhCrt 06 trách nhiem
phOi hqp vOl TO hgp tao nu'ó'c âp Birth Phü Va CáO CO quan lien quan trén dja bàn
xác djnh ranh gió'i pham vi cüa vüng bào hQ ye sixth Ichu VijC lay mite sinh boat
trên thije dja san khi dLrqc phé duyt, cOng bO; thijc hien cáo bien pháp bào ye
chat lugng nguôn nu'oc sinh hoat trên dja bàn quãn 132; tiêp rthn thông tin, giái
quyêt cáo van de phát sixth lien quan den vOng Mo hQ ye sinh khu vijc lay nuót
sixth boat cüa cOng trInh khai thác mite trên dja bàn theo thâm quyên.
Biu 4. Cáo tèi chfrc, cá than, ho gia dlnh sixth sng, hot dng san xut,
kinh doath, djch v11 trong pham vi ng bao ho e sixth khu we lay mite sixth hoat
di duqc phé duyt, cong M có trách nhiëm phài tuãn thu cáo quy djnh ye hành lang
bào vG nguOn nuót, bào ye nguOn nutc duoi dat và Sn thu các yêu eâu kháe vO
bào ye tài nguyen nuto theo quy djnh efia pháp lu3t ye tài nguyen nute.
Diu 5. Chánh Van phong UBND tinh, Giárn d6 SO Tài nguyen và MOi
tnrO'ng, Thu tjch UBND huyn Thu Gao, Chü tjch UBND xâ Birth Phve Nit,
TO hgp tác nutc &p BInh Phü và các don vj, cá nhân 06 lien quan chju tráeh
nhiem thi hành Quyêt djnh nay.
Quyt djnh nay eó hieu lje k t& ngày Ic32./;
Jv
Noi n/ian:
- Nhtr Diêu 5;
- Cve Quãn 1' tài nguyen mite;
- PCT P1mm Anh Tuân;
- VPUB: PVP TrAn Hoàng Nht Nam;
- Luu: VT, P.KT (Nhi, Tam).
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