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QUYET D]MI
Phê duyt vñng bão h v sinh khu viye lAy mite sinh hoyt tMi vói cong trInh
khai thác nu&c du'ói dAt cüa Doanh nghip fir nhãn Nam Anh ti Ap Tan
Thin, xâ Tan Phong, huyn Cal Ly, tinh Tin Giang
CHcJ TECH U BAN NI-IAN DAN TIN!! TIEN GIANG
Can eü Lu3t T6 chüc ChInh quyn dja phuong ngày 19 théng 6 nám 2015;
Cn cit Lugt Tài nguyen nu&c ngày 21 tháng 6 nAm 2012;
Can cit Thông Ui s6 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng 2 nàm 2016 ciXa
BQ Tài nguyen và Môi truô'ng quy djnh vic xác djnh và cong bô vüng bào hQ vO
sinh khu vrc lay rnthc sinh boat;
Theo d nghj cüa Giám d6c S& Tài nguyen và MOi tru&ng tal Ta trinh s6
6110/TTr-STNMTngày 13 tháng 11 nàm2018,
QUYET DJMI:
Diu 1. Phé duyt phm vi vüng bâo hØ vO sinh khu vrc lty rnrOc sinh
boat dOi vói cOng trInh lthai thác ntróc dual dat cüa Doanh nghip Ui nhân Nam
Anh, ci,t thO thu sau:
- Ten cOng trinh: cOng trinh khai thác nuó'c duói Mt (01(6) cüa Doanh
nghip ti.r rthân Nam Anh.
- Ngun nuóv khai thác: nu&c dual Mt.
- Qui mO khai thác: 80 m3/ngày dOm.
- Vj trI cOng trInh khai thác: ging kboan 01(6 dt trOn thita dAt cüa Ong
Pham Phü Thuót, tça lac: ap Tan Thien, xã Tan Phong, huyn Cai Lay, tinh
Tin Giang; tça dQ vj trI giOng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1140620, Y:
530612.
- Phrn vi vüng bão hQ v sinh khu vçc lAy nuó'c: là 20m tInh th ming
giêng (theo so &d vj frf cong frmnh khai thác nitha dithi dat kern So).
Dthx 2. Yêu c&u di vói Doanh nghip Ui nhn Nam Anh:
1.Phói h vâi Uy ban nhân dan (viM tt UBND) huyn Cal Lay, UBND
xã Tan Phong va các ca quan lien quan xác djnh ranh giâi phm vi cüa vüng bâo
ho ye sinh khu vie lay mite sinh boat cüa cOng trInh trOn thvc dja sau Ichi duçic
phé duyt, cOng bó.
2. Bào ye ngun nuót do mInh trçc tip ldiai thác, sü dung; theo dôi, giám
sat cáo hoat dng trong yang báo ho v slit khu we lay nuàc sinE boat cüa
cOng trmnh. Trueing hqp phát hin hành vi gay ô nhim hoac có nguy ca gay ô
nEim, khOng Mo dam an bàn eho vic khai thác mite cüa cOng trinh và các
hành vi vi phm pháp 1ut vO tài nguyen nuàc ldiác trong ph?m vi vüng Mo hQ
ye sixth lcbu vrc lay nuOc sinh hoat cüa cOng trInh khai thác thi phài kjp thôi

ngAn chn, dng th&i báo cáo ngay dn chIrth quyn dja phuong ncxi dt vi trI
cong trInh d xfr l.
3. NghiOm cm xà nu&c thai, din các cht thai vào vüng bâo ho v slit
khuwc My nu&c sinh hot; xá nuóre thai chin qua xà l hoc xü 1$' chin dt tiêu
chuân, quy chuân k5 th4t vào nguôn nixâe.
4. Trong pham vi vüng bão hQ v sinh khu we My nuâc sinh hoat phãi
tuân thñ các quy djnh v hành lang bào v nguôn nuót, Mo 4 nguôn nuót duti
dat và tuânthü eác yêu câu khác ye bão 4 tài nguyen nuOe theo quy djnh cüa
pháp lugt ye tài nguyen nixâe.
Diu 3. Giao Sâ Tài nguyOn và Môi trutng, UBND hu4n Cai Lay,
UBND xà Tan Phong:
1. S& Tài nguyen và Môi truàng, UBND huyn Cai LQy, UBND xä Tan
Phong thông Mo trén trang thông tin din tCr, niêm yOt trén bang tin cüa xâ, ap
trong vông 5 ngày lam viêc kê tir ngày nhn duge quyêt djnh phé duyt vüng
baa hQ ye sinh khu we My nu&e sinh hoat dôi vâi cOng frInh khai thác ntrUc
duoi dat cUa Doanh nghip Ut than Nam Anh. S& Tài nguyen và Môi twông có
trách thiern don d6c, huâng dn, giám sat Doanh nghip tLr nhân Nam Anh tiwe
hien viec xáe djnh ranh giâi yang bàn hO 4 sit 1dm we lay nuâe sinh hoat trén
thrc dja sau khi dirge phé duyt, cong bô.
2. UBND huyn Cai Lay, UBND xI Tan Phong có trách thiem ph6i hccp
vâi Doanh nghip tir nhãn Nam Anh và cáo ccc quan lien quan trOn dja bàn xác
djnh ranh giâi phm vi cCrn vüng bào hO 4 slit khu we lay nuâc suit hat trén
thvc dja sau kM dugc phé duyt, cOng bô; thvc hiOn cáo bien pháp bào 4 chat
lucingnguOn nuâe slit hoat trén dja bàn quân l; tiêp nhn thông tin, giái quyêt
cáo van dé phát slit lien quan don ng bàn hQ 4 sinh khu we lay nuOe sinh
hot cüa cOng trInh khai thác ntrâc IrOn dia bàn theo thãm quyOn.
Biu 4. Cáo t6 ehüc, cá than, hQ gia dinh siit s6ng, hot dQng san xu&,
kinh doanh, djch vi trong ph?m vi ng bàn hQ 4 slit khu we lay nuâc slit hoat
dâ duge phé duyt, cOng bO có trách rihiGm phâi tuân thô cáo quy djth ye hat lang
bào ye nguôn nuó'c, bào 4 nguon nuUc duâi dat và tuan thu cáo yOu câu lchác vO
báo 4 tài nguyen nuàe theo quy djnh cüa pháp lut vO tài nguyen ntthc.
•
A
Dieu 5. Chanh Van phong UBND trnh, Giam•doc Sa Tai nguyen va Moi
tru&ng, ChU tich UBND huyn Cal Lay, Chü tjeh UBND xã Tan Phong, Doanh
nghip tic nhãn Nam Anh và các dan vi, cá than eó liOn quan chju trách nhiem
thi hat QuyOt djrth nay.
Quy& djnh nay có hiu l?c lc tir ngày 1c3 ,Jv
.lVo'i ,zhân:
KT.CIIU TIC1I&
- Nhu Diàu 5;
PHO CHU TICH
i1N
- Cue Quàn 1 tài nguyen rnrâc;
•

- PCT P1im AnhTuàn;
- VPUB: PVP Trân Hoàng Nht Nam;
- Lmi: VT, P.KT (Nba, Thin).
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