0
0
-S

inC BAN NHAN DAN
TIN!! TIEN GIANG

CQNG HOA NA HQI cEO NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Ti,r do - Hnh phüc

S6: 3034'IQFi-UBND

Tin Giang, ngày iRthángfondm 2018

QUYET DJN}I
Phê duyt Wing bão h
sinh khu viyc My nirtrc sinh hot d& v&i con trmnh
khai thác ntró'c dirói th cüa Tb hy'p tIc nut s3ch An BInh Bong ti ap An
Bmnh Bong, xã BOng Hôa Hip, huyn Cal Be, tinh Tin Giang
CHU T!CH UY BAN NUAN DAN TIN!! TIEN GIANG
Can cIt Lu@ Tb chixc ChInh quyn dja phixcmg ngày 19 tháng 6 nm 2015;
Can cit L4t Tâi nguyen nithc ngày 21 tháng 6 nam 2012;
CAn cit Thông tix sb 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng 9 nam 2016 cUa
BO Tài nguyen và Môi tnr&ng quy djnh vic xác djnh và cong bb vüng bâo hQ 4
sinh khu we lay rnxâc sixth hoat;
Theo d nghj cüa Giám d6c S& TM nguyen vâ MOi thxàng tai Ta trinh sb
5470/rrr-STNMT ngày 11 tháng 10 nAm 2018,
QUYET O4NH:
A
Bieu 1. Phe duyct phm vi vung bao hç vç smh khu virc lay
nuac smh hoat
dOi vâi cOng trinh khai thác nuâc dual Mt cUa Tb hçcp tác nuâc sach An Binh BOng,
cithêthusau:
- Ten cOng trInh: cOng trInh khai thác nuâc dual dAt cüa Tb hcxp tác nuóc
sach An Bmnh BOng.
- Ngubn nuâc khai thác: nuàc du&i dAt.
- Qui mO khai thác: 120 m3lngày dém.
. dat cua
fri cong trinh khai thac: gieng khoan GK2 dat tax phan
Chüa Hoi Phithc, toa lac: Ap An Blnh BOng, xA BOng Hôa Hip, huyn Cal Be,
tinh Tiên Giang; tça do vj fri giông khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1142861,
Y: 528631.
- Ph?m vi Wing bâo hQ 4 sinh khu we thy ntr& là 20m tmnh tir ming
giêng (theo so' ad vf trI eôngtrinh k/wi tithe nwó'e dwól dat kern theo).
Bieu 2. Yeu cau doi vax To hcip tac rniac sch An But Bong:
1.Phbi hcxp veil Uy ban nhân dan (viM t&t UBND) huyn Cal Be, UBND
xä BOng Hôa Hip và các caquan lien quan xác djnh ranh gieii ph?m vi cUa
Wing bào ho 4 sixth khu vrc lay nueic sinh hoat cüa cOng frIrih trén thvc dja sau
khi duqc phé duyt, cOng bO.
2. Bâo 4 ngubn nueic do mlnh t4rc tip khai thác, sü dpng; theo döi, giám
sat cac hoat dQng trong Wing
hØ 4 sixth khu vrc lay nueic sixth hoat elm
cong trmnh. Tru&ng hqp phát hin hành vi gay ô nhiOm hoc có nguy cci gay o
nhiôm, khOng bào dam an toàn cho vic khai thác nueic cüa cOng trmnh và các
hành vi vi phm pháp luat v tài nguyen nu&c khác trong ph?m vi vüng bâo hQ
4 sixth khu vvc lay nutc sixth hoat elm cong trinh khai thác thI phãi kjp th&i
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ngän ehn, d6ng
báo cáo ngay dn chinh quyn dja phtrcxng noi dt vj trI
cong trmnh âé l5'.
3. Nghiêm em xà nixâc
dua các ch&t
vào yang Ho hQ ye slit
khuvve lay ni.râc sinh hoat; rnthc
chua qua xà 1 hoc xà l chua d tiêu
ehuân, quy chuan k th4t vao nguôn rnthc.
4. Trong phm vi ng bâo hQ 4 sinh khu we ly nuâc slit hoat phâi
tuân thu cáe quy djnh v hành lang Ho 4 nguôn nutc, báo ye nguôn nithe dual
Mt và tuãnthô cáe yêu eu kháe v Ho ye tài nguyôn rnthe
quy djnh cüa
pháp h4t ye tài nguyen nuOc.
Dieu 3. Giao Scx Tai nguyen va Mm truong, TJBND huyçn Cai Be, UBND
xã Dông Hôa Hip:
1. SO TM nguyen và Môi truông, UBND huyn Cái Be, UBND xâ Dông
I-TM Hip thông bao trén tang thông tin dien ti, niêm y& ten bAng tin cüa xä,
âp tong vông 5 ngày lam viec k tr ngày it3n ducxc quyêt djnh phé duyt yang
bào hQ ye sinh khu vre lay nuOc slit hoat dOi vOl cOng trInh khai thác nuOc
dual dat cüa To hgp S nuOc sach An Bmnh BOng. SO TM nguyen và MOi truäng
co trach nhiçm don doe, htrung dan, giam sat To hcxp tac nuac sch An Bmh Bong
thvc Men viec xác djnh ranh giOi vüng báo hQ ye sinh khu vvc My nuOc slit
hoat trén thvc dja sau khi dirge phé duy, cOng b6.
2. UBND huyn Cái Be, UBND xä BOng Hôa Hip có trách nhiem ph61
hgp vOi To hcrp tác nithe sch An Binh BOng vâ cáe ca quan lien pan ten dja
bàn xáe djnh ranh giOi ph?m vi cüa vftng báo hO ye slit khu we lay rnrOc sinh
hoat trén thre dja sau khi dirge phé duyt, cOng b; thre MGn cáe bien pháp bão
ye chat hrgng nguôn nithe slit hoat ten dja bàn quAn l; tiêp nhn thông tin,
giài quyOt các van dê phát slit lien quan den vüng bâo hO ye slit khuv%rc lay
nithe sinh hoat cUa cong trInh khai thác nithe tOn dja bàn theo thãm quyOn.
DiM 4. Các tá chüc, cá nhãn, hQ gia dhih slit s6ng, hoat dQng sAn xuAt,
kinh doanh, dch vti tong phm vi vung bao hç vç smh khu we lay nirac suit hoat
dâ duge phê duyt, cOng bó có tráeh nhieni phài tuAn thU các quy djnh ye hAnh lang
báo ye nguôn nirOc, báo ye ngun nuOc duói dat và Sn thu cáe yOu
khác ye
bào ye tài nguyen nithe theo quy djnh cUa pháp lut ye tài nguyen nuOc.
DiM 5. aãnh V5n phông TJBND tinh, Giám d6c SO Tài nguyen và MOi
tri.r&ng, ChU tjch TJBND huyn Cái Be, ChU tjch UBND xä BOng I-Tôa Hiep, To
hgp S nuOc sch An Binh BOng và các dun vj, cá thAn có lien quan chju trach
itiem thi hành QuyOt djnh nAy.
Quy& djnh nay có hieu 1irc k th ngày
thai

xfr

thai,

xa

thai

thai

theo

•

• A

•

A

A

A

A

A

A

cAn

No'! nhin:
-NhuDiàu5;
- Cijc Quãn 1 tài nguyen nute;
- PCT Pham Anh Tu&i;
- VPUB: pyp Trkn Hoàng Nht Nani;
- Liru: VT, P.KT (Nba, Tam).
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