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QUYET DIMI
Phê duyt vtng bão h v sinh khu vile 1y nu'ó'c sinh hoit di vó'i cong trinh
khai thác nu'ó'c thrói dt cüa To hqp tác M5T An ti âp M5r An, xã
M5r l3frc Tãy, huyn Cal Be, tInh Tiên Giang
CHU TICH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cir Lu.t T chüc ChInh quyn dia phuo'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cir Lut Tài nguyen nuó'c ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can cü Thông tu s 24/201 6/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 närn 2016 cüa
B Tài nguyen Va Môi trung quy djnh vic xác djnh và cong bô vüng bào h v
sinh khu virc
nuc sinh hoat;
lay

Theo cM ngh cüa Giám d6c S Tài nguyen và MOi trixng tai Th trinh s
6416/TTr-STNMT ngày 28 tháng 1 lnàm 2018,
QUYET ]MNH:
DMti 1. Phê duyt phrn vi yang bâo h v sinh khu virc ly nu'âc sinh hot
dôi vth cong trInh khai thác nuót duói dat cüa To h9p tác M An, ci the nhu sau:
- Ten cong trInh: cong trInh khai thác nuó'c duó'i d.t (GK2) cüa T hgp tác
MAn.
- Ngun nuâc khai thác: nuOc duth cM.t.
- Qui mô khai thác: 144 rn3/ngày dêm.
- Vj trI cOng trInh khai thác: gMng khoan (GK2) dt trên thtra dt cüa bà
Ngô Thj Anh, t9a ltc: âp M An, x M Dirc Tây, huyn Cái Be, tinh Tiên
Giang; t9a d vi trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1145439, Y: 517483.
- Phm vi vllng báo h v sinh kim vçrc My nuóc: là 20m tInh th ming
gieng (theo so' do vj frI cOng trInh khai thác nwó'c du'ó'i dat kern theo).
DMti 2. Yêu ctu cti vói T h9p tác M An:
1. Phi hcip vói Uy ban nhân dan (vMt tt UBND) huyn Cái Be, UBND
x M5 Drc Tây và các ca quan lien quan xác dnh ranh gió'i phm vi cüa v1ng
bão h v sinh khu vçrc lay nu'ó'c sinh hoat cüa cOng trInh trên thrc da sau khi
dugc phê duyt, Cong bô.
2. Bão v ngun nuâc do mlnh trirc tiêp khai thác, s'cr d'çing; theo dôi, giám
sat các boat dng trong ng bâo h v sinh khu vçrc lay nuó'c sinh hoat cüa cOng
trInh. Truô'ng hçp phát hin hành vi gay ô nhiêm hoc có nguy ca gay ô nhiêm,
không báo darn an toàn cho vic khai thác nu&c cüa cong trInh và các hành vi vi
phm pháp lu.t ye tài nguyen nuâc khác trong phrn vi ng báo h v sinh khu
we lay nuó'c sinh hoat cüa cong trInh khai thác thi phài kjp thi ngan chn, dông
thô'i báo cáo ngay den chInh quyên dja phuo'ng no'i d.t vi trI cong trInh d xü l.
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3. Nghiêm cm xà nu'&c thai, dua các chit thai vào vüng bào h v sinh
lthuvçrc 1y nuó'c sinh hot; xà nuot thai chua qua xir 15' hoc xCr 15' chua dtt tiêu
chuân, quy chuân k5 thut vào nguôn nuó'c.
4. Trong phm vi yang bão h v sinh khu virc 1y nuóc sinh hott phài
tuân thCi các quy dnh ye hành lang báo v nguôn nu&c, bào v nguôn nuóc cluâi
dat và tuânthU cac yêu câu khác ye bào v tài nguyen nu'c theo quy djnli cüa
pháp 1ut ye tài nguyen nuóc.
Diti 3. Giao S& Tài nguyen và Môi trung, UBND huyn Cái Be, UBND
xâ M Due Tây:
1.S& Tài nguyen và Môi truông, UBND huyn Cái Be, UBND x M Dike
Tây thông báo trên trang thông tin din tu, niern yet trên bang tin cüa xã, âp trong
vông 5 ngày lam vic ke tir ngày nhn duçc quyêt djnh phê duyt yang báo h v
sinh ldiu vrc lay ni.ró'c sinh hoat dôi vói cong trInh lthai thác nude duói dat cüa To
hçp tao M5 An. So' Tài nguyen và Môi trnng có trách nhim don dOe, hu&ng dan,
giárn sat To hgp tao M5 An t1c hin vic xáe djnh ranh gith ving bãoh v sinh
khu vre lay nuó'c sinh ho.t trên thçrc dja sau khi duçic phê duyt, cong bô.
2. UBND huyn Cái B, UBND x M thc Tây CO tráeh nhim ph6i hcp
vói To hçp tác M5 An và các ca quan lien quan trên dja bàn xác djnh ranh gió'i
p1m vi cUa yang bào h v sinh khu virc lay nu'óc sinh boat trén thrc da sau khi
duç'c phé duyt, cOng bô; th'grc hin các bin pháp bào v chat lugng nguOn nuc
sinh boat trên dja bàn qun 15'; tiêp nhn thông tin, giãi quyêt cáo van de phát sinh
lien quan den vüng báo h v sinh khu e lay nuó'c sinh hoat cüa cOng trInh khai
thác nuó'e trên dja bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Cáo t chuc, cá nhân, h gia dInh sinh sng, hoat dng san xut,
kinh doanh, djch vii trong phm vi yang bào h v sinh khu vrc lay nude sinh hoat
d duçic phê duyt, cong bô có trách nhim phài tuan thu cáo quy djnh ye hành lang
bão v nguôn nuc, báo ye nguôn nuó'c dithi dat yà tuan thu các yêu câu khác y
bào v tài nguyen nu'âc theo quy djnh ca pháp 1ut y3 tài nguyen nuó'o.
Diu 5. Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc S& Tài nguyen yà Môi
tru'Ong, Chü tjch UBND huyn Cái B, Chü tjch UBND x M Due Tây, To hQp
tác M An yà các dan yj, cá than có lien quan chju trách nhim thi bath Quyêt
djnh nay.
Quy& dnh nay có hiu lirc lc tr ngày k5'.IjAi
No'! nhân:
- Nhix Diêu 5;
- Cic Quân 1' tài nguyen nl.róc;
- PCT P1mm Anh Tuân;
- VPUB: PVP Nguyen Hu Dirc;
- Luu: VT, P.KT (Nh, Tam).
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