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TINII TIEN GIANG

CQNG HOA ik HQI cit NGHIA Yin NAM
OQe 1p - Ty do - Hnh phüc

SáJOSTIQD-UBND

Tthn Giang, ngày,'/.9 thang/Onam 2018

IN BAN NHAN DAN

QUYTD!NH
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A.
Phe duyçt vung bao hy vç sinh khu viyc lay niwc srnh hot drn voi cong
tdnh khai thác nu*c duti dt cüa Doanh nghip fir nhân cung C? nut M3
llôa tai gp M5? PhA, xã M3 Hnh Bong, thj xä Cai Ly, tinh Tien Giang
A
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CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINU TIEN GIANG
Can eü Lua T6 chüc ChInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 nm 2015;
Can eü Li4t Tâi nguyen mite ngày 21 tháng 6 nãm 2012;
Can eü Thông Ut s6 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng 9 nàm 2016 eüa
BO Tài nguyênvà Môi trix&ng quy djnh vic xáe djnh và cOng bO vüng báo hQ 4
sinh khu vtc lay mite slit hoat;
Theo d& nghj cüa Oiám 06c Sä Tài nguyen và Môi trixông ti T& trInh s6
55251flr-STNMT ngày 12 tháng 10 nam 2018,
QUYET BJNIi:
Biu 1. Phé du4t phrn vi vüng báo hQ 4 sinh khu vire My nut sith
hot dôi vol cOng trmnh khai thác mite duOi dat cüa Doanh nghip Ut nhân eung
cap mite My Hôa, ei the thu sau:
- Ten cong trIth: cOng trInh khai tháe nut dm91 dt eUa Doanh nghip Ui
nit cung cap mite My Hôa.
- Ngun nuOc khai thác: mite dm91 Mt.
- Qui mO khai thác: 180m3/ngày dém.
- Vj trI cOng trInh khai tháe: ging khoan GK1 dt t1 phãn Mt eUa Ong
Nguyn Van TuOng, tga lac: .p My Phü, xã My Hanh DOng, thj xä Cai Lay, tinh
Tiên Giang; t9a dQ vj fri gléng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1158688, Y:
543586.
- Pham vi vUng Mo hQ 4 sixth khu we My nuóre: là 20m tInh tü ming
gMng (theo so dá vi WI cong WInk Ithal thác nwó'c dithi &* kern thea,).
Biu 2. YOu e&u d6i vOl Doanh nghi4p Ui than cung e&p mite My Hôa:
1.Ph6i hqp vOi Uy ban than dan vi& tt UBND) thj xA Cal Lay, UBND
xâ My Hanh DOng và eac co quan liOn quan xáe djnh ranh giOi phm vi cüa
vñng Ho h 4 sixth khu vre lay mite suit hoot eiia cOng trInh trOn thve dja sau
khi ducxc phO duy, cong bO.
2. Bào 4 ngu6n mite do mIt frirc tip khai tháe, sü dimg; theo dOi, giám
sat cae hoat dQng tong vüng bão hQ v slit khu v're lay mite suit ho3t eña
cong trInh. Tru&ng hqp phat hin hãnh vi gay o nhiOm hoac có nguy co gay 0
nhiki, khOng bâo dam an toãn eho vie khai thác nithc eUa cOng trinh và các
hat vi vi phm phap lut ye tài nguyen nuOc kháe trong ph?ni vi vüng bâo hO
4 sinh khu virc lay mite slit hoat cüa cOng trmnh khai tháe thl phâi kjp th&i
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ngAn chn, dng th&i báo cáo ngay dn chInh quyk dja phirnng ncii dt vj trI
cong trInh dO xr 1.
3. NghiOm cAm xâ nutc thai, dim các chAt thai vào vüng bào hQ v sith
khuvvc lAy nithc sinh ho?t; xá nuó'c thai chin qua l hoc xü l chin dt tiOu
chuân, quy chuãn Icy thu@ vào nguôn nuâc.
4. Trong phm vi vüng bâo ho $ sinh khu virc lAy nithc sinh hoat phài
tuân thu các quy djnh v hãnh lang bao v ngun nuàc, báo vG ngu6n ntrâc duôi
dat vâ tuânthü các yOu câu khác vO bào v tài nguyen ntxóc theo quy djnh cM
pháp Iu@ ye tài nguyen nuóc.
Di&i 3. Giao Sâ Tài nguyen và Môi tnx&ig, UBND UIj xã Cal L.y,
UBND My H?nh DOng:
1. S& Tài nguyen và Môi tnx&ng, UBND thj xä Cal Lay, UBND xà My
H?nh Dông thông báo trOn trang thông tin din tà, niOm yet trOn bang tin cüa xä,
âp trong yang 5 ngày lam vic k tfr ngày nhn ducxc quyát djnh phê duyt vuzng
bào hØ v sixth khu we lay rnrâc sixth hoat dOi vOl cong trInh khai thác nuOc
dux5i dat cña Doanh nghip tr nhãn cung cap nuOc M5 Hôa. SO Tài nguyen và MOi
trixäng có trách nhim dOn dOe, hi.rOng dan, giám sat Doanh ngbip fix nhan cung
cap nixOc M ElM thçre hin vic xac djnh ranh giOi vüng bao hQ v sixth k,hu ye
lay nixOc sinh hoat trOn thvc dja sau khi dirge phO duy, cOng bá.
2. UBND thj xä Cal Lay, UBND xâ My H?nh DOng có trach nhim ph61
hcxp vOl Doanh nghip fix nhãn cung cAp nixOe My Hôa và các ca quan lien quan
trOn dja bàn xác djnh ranh gi&i phm vi cüa vüng bão hQ v slit khu we lay ntrOc
sinh hoat tOn thvc dja sau khi dirge phO duyt, cOng bO; thre Men các bien pháp
bâo ye chat hrgng nguOn nuOc slit hot trOn dja bàn quãn l; flOp nhn thông tin,
giãi quyOt cac van dO phát sixth liOn quan dOn vüng Mo ho 4 slit ichu we thy
nuOc slit hoat eüa cong trmnh khai thác rnxOc trOn dja bàn theo thãm quyOn.
Diu 4. Các tã chüc, cá nhan, ho gia dinh sinh s6ng, hoat dng san xuAt,
kinh doanh, djch vti trong ph?m vi yang bao ho # slit ithu we lAy nuàe slit hot
dft dirge phê duyt, cOng bO có tráeh nhiem phai than thu các quy djnh ye hành lang
bâo 4 nguOn nuOc, bao ye nguOn nuOc dtrOi dat va tuãn thu các yOu eâu khác ye
bão 4 tài nguyen rniOc theo quy djnh cüa pháp lu@v tâi nguyOnnuOc.
A va Mox
Dieu 5. Chanh Van phong TJBND tmh, 0mm doe So Tax nguyen
truông, hu tjch UBND thj xA Cal L3y, Chü tch UBND xà My H?nh DOng,
Doanh nghip tix nhân cung cap nuOe My Hôa vã các don vj, cá nhãn có lien quan
chju trách nhiOm thi hành QuyOt djnh nay.
Quy& djnh nay có hieu lye k tü ngày k./,1 ,4,
An
Nc! niqin:
KT.CHU TJCI1W
- Nhir DMu 5;
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- Cue Quán 1 tâi nguyen nude;
- PCT Ph?m Anh Tu&n;
- VPUB: PVP TrAn Hoàng Nht
- Luu: VT, P.KT (NhA, Tam).
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