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QUYET DNTI
Phê duyt vñng bão h v sinh khu vlyc Iy ntr&c sinh hott di vó'i cong
trInhkhai thác nithc du'ri dt cüa TO hçp tác nu'ó'c âp 1
ti âp 1, xã Phü An, 1iuyn Cai Ly, tinh Tiên Giang
CHU TTCH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cr Lu.t T chire ChInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cr Lut Tài nguyen nu'ó'c ngày 21 tháng 6 näm 2012;
Can ci Thông tu s 24/201 6/TT-BTNTVIT ngày 09 tháng 9 nàrn 2016 cCia
B Tài nguyen và Môi tru'ng quy djnh vic xác djnh và cong bô ving bào hO v
sinh khu vuc ly nuó'c sinh hoat;
Theo d nghj c'Cia Giárn dc S& Tài nguyen và Môi tru'ông ti Th trInh s
6498/TTr-STNMT ngày 04 tháng 12 nàm 2018,
QUYET 13!NH:
Diti 1. Phê duyt phm vi vüng bão hO v sinh khu virc M.y nuc sinh
hott dôi vó'i cOng trmnh khai thác nuóc duói dt cüa T hgp tác nu'c p 1, ci th
nhu' sau:
- Ten cong trInh: cong trinh khai thác nuó'c dui dt cüa T hgp tác nu'âc âp 1.
- Ngun nm5'c khai thác: niic dm9i dat.
- Qui mô khai thác: 120rn3/ngày dem.
- Vj trI cong trInh khai thác: ging khoan GK3 dt ti ph&n dt cüa ông
p 1, xä Phü An, huyn Cai Lay, tinh Tin Giang;
Phrn Minh Thông; ta
t9a dO vj trI ging khoan (VN2000, 105°45', 6°): X: 1149724, Y: 533652.
- Phtm vi vüng bào hO v sinh khu virc ly nmc: là 20m tInh tr rning
giêng (theo so' do vj trI cOng trInh khai thác nwó'c du'ó'i dat kern theo).
Diti 2. Yêu cu di vói T hap tác nmc âp 1:
1. Phi hçip vói Uy ban nhân dan (vit tt UBND) huyn Cai Lay, UBND
xâ Phü An và các Ca quan lien quan xác djnh ranh gi9i phtm vi cüa vllng bào hO
v sinh khu vrc 1y nmc sinh hott cüa Cong trInh trên thçrc da sau khi ducic phC
duyt, cong bô.
2. Bão v ngun nuóc do rnInh trirc tip khai thác, s1r dçing; theo döi, giárn
sat các hot dOng trong yang bão hO v sinh khu vivc ly nu'c sinh hott cüa
cong trInh. Trung hap phát hin hành vi gay ô nhim hoc có nguy ca gay ô
nhim, khOng bào darn an toàn cho vic khai thác nuó'c cüa cong trInh và các
hành vi vi phirn pháp lut v tài nguyen nuâc khác trong phm vi ving bào hO
v sinh khu vijc l.y nrc sinh hott cüa cong trInh khai thác thI phãi kjp thai
lac:
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ngän chn, dông thai báo cáo ngay dn chfnh quyên dja phuong ncii dt vj trI
cong trInh dê xr 1.
3. Nghiêrn cm xà nuâc thai, dim các chit thai vào yang bão hO v sinh
khu virc ly nuó'c sinh hot; xã nuâc thai chua qua xir 1 hoc xü l chira dt tiêu
chun, quy chun k5 thi4t vào ngun nuóc.
4. Trong phrn vi vl1ng bào hO v sinh khu vçi'c ly nu'óc sinh hot phái
tun thC cáo quy dnh v hành lang báo v ngun nuóc, báo v ngun nithc dithi
dt va tuân thi các yéu cu khác v báo v tài nguyen nuc theo quy djnh cüa
pháp 1ut v tài nguyen nuc.
Diti 3. Giao S& Tài nguyen và Môi tru'ng, UBND huyn Cal Lay,
UBND x Phi An:
1. SO' Tài nguyen và Môi truO'ng, UBND huyn Cal Lay, UBND xà Phü
An thông báo trên trang thông tin din ti.r, niêm yt trên bang tin cüa xà, âp trong
vOng 5 ngày lam vic k tà ngày nhn dirge quy& djnh phê duyt vüng báo hO
v sinh ichu v1rc l.y nuó'c sinh hot déd vâi cong trInh khai thác nirO'c clu'ó'i dt
ciia To hgp tác nmc âp 1. Si Tài nguyen và Môi tnthng có trách nhim don
dc, hu'âng dan, giám sat T hçp tác nrnc âp 1 thçrc hin vic xác dnh ranh gii
ving báo hO v sinh 1dm virc ly nithc sinh hott trên thrc dja sau khi dirge phê
duyt, cong bô.
2. UBND huyn Cai L.y, UBND x Phii An có trách nhim ph& hgp vói
T h9p tác nu'ó'c ap 1 và cáo ca quan lien quan trên dja bàn xác djnh ranh gió'i
phm vi cüa v'Cing bào hO v sinh khu vrc l.y niró'c sinh hoat trên thirc dja sau
khi dirgc phê duyt, cong b6; thirc hin cáo bin pháp bão v chat lung ngun
nuc sinh hot trên dja bàn quail b'T; tip nhn thông tin, giài quyt cáo vn d
phát sinh lien quan dn ng bào hO v sinh khu vrc ly nithc sinh ho.t cüa
cong trinh khai thác nuc trên dja bàn theo thâm quyn.
Diu 4. Cáo th chirc, cá nhân, hO gia dInh sinh sang, hot dQng san xut,
kinh doanh, djch vii trong phm vi ng bào hO v sinh ithu v1rc 1y nu'ó'c sinh hot
d dirge phê duyt, cong b có trách nhim phài tuân thu các quy djnh v hành lang
bào v ngun nu'âc, bào v ngun nrn9c dtró'i dat và tuan thu cáo yêu cu khác v
bão v tài nguyen nithc theo quy djnh cüa pháp 1uQ.t v tài nguyen nuóc.
Diii 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giárn dc S& Tài nguyCn và Môi
trung, Chi tjch UBND huyn Cal Lay, Chü tjch UBND x Phii An, To hgp tao
nuó'c p 1 và cáo dan vj, cá nhn có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt
djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu 1iic 1c ttr ngày 1c./A,
No'! nJzin:
- Nhi.r Diêu 5;
- Cic Quân 1' tài nguyôn nuóc;
- PCT PIrn AnhTuân;
- VPUB: PVP Trân Hoàng Nhat Narn;
- Lru: VT, P.KT (Nh, Tarn). (w-'
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