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Phe duyçt vung bao h9 vç sinh khu viyc lay niroc srnh hot doi vo'! cong trinh
khai thác nu*c dtró'i dt cüa Cong ty TNIffl xây diyng thirong mii Nghia
Ctrông tii p 4, xâ Tan Lp 1, huyn Tan Phiró'c, tinh Tin Giang
d11IJ TICH UY BAN NIIAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cir L4t T chüc ChInh quyn dja phucmg ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cü Lust Tài nguyen rnthc ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can cü Thông tu s 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nAm 2016 cüa
B Tài nguyen Va Môi trung quy djnh vic xác dnh Va Cong bô vüng bào h vç
sinh khu vçrc lay nrnc sinh hoat;
Theo d nghj cüa Giám d6c S Tài nguyen và Môi tnthng tti Th trInh s
6684ITTr-STNMT ngày 13 tháng 12 näm 2018,
QUYET DINH:
Diu 1. Phê duyt phm vi vüng bào hO v sixth khu vrc 1y nixâc sinh
hoat dôi vâi cong trInh khai thác nuóc dithi dat cüa Cong ty TN}IH xây dmg
thucng mi Nghia Cix&ng, ci the nhr sau:
- Ten cong trInh: cong trInh khai thác nuâc duâi dt ci1a Cong ty TNH}1
xây dirng thuang mai NghTa Cung.
- Ngun nrnc khai thác: rnthc duâi dt.
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- Qui mo khai thac: 50 m3Ingay ctem.
- Vj trI cong trInh khai thác: ging khoan GK1 dt tti th'cra dt cüa ha
Nguyn Thj NuOi, tça 1.c: âp 4, xä Tan Lp 1, huyn Tan Phixâc, tinh Tiên
Giang; t9a dO vj trI giêng khoan (\TN2000, 105°45, 60): X: 1158304, Y: 562461.
- Pham vi vüng bâo hO v sinh khu v'tIc ly nuóc: là 20m tInh tir ming
giêng (theo so' ätô vj trI cong trinh khai thác nithc dwó'i d'át kern theo).
Diu 2. Yêu cu di vói Cong ty TNHH xay dimg thuong mi Nghia Cix?ng:
1. Ph6i hqp vâi Uy ban nhãn dan (vi& tt UBND) huyn Tan Phuâc,
UBND xä Tan Lp 1 và các cor quan lien quan xác djnh ranh giói phm vi cüa
ving bào hO v sixth khu vic lay nithc sinh hot cüa cong trInh trên thirc dja sau
khi ducic phê duyt, cong bô,
2. Bào v ngun nithc do mInh trc tip khai thác, sü dung; theo dOi, giám
sat các hot dng trong vüng bào hO vO sinh khu virc lay nuóc sinh hot c11a
c8ng trmnh. Tnràng hqp phát hin hành vi gay ô nhiêm hoc có nguy cc gay ô
nhim, không bào dam an toàn cho vic khai thác nithc c1ta cOng trInh Va các
hãnh vi vi phrn pháp luat ye tài nguyen nuâc khác trong phm vi vüng bào hO
v sinh khu c lay nrnc sixth hot cüa cOng trInh khai thác thI phâi kp thyi
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ngän chn, dng th&i báo cáo ngay dn chInh quyn dja phrnmg nci dt vj trI
cong trInh dê xir 1.
3. Nghiêm cm xá nrnc thai, dixa các chat thai vào yang bão h v sinh
khu vic lay nithc sinh hoat; xà nithc thai chua qua xir 1 hoc xr 1 chiia dt tiêu
chuân, quy chun k5 thi4t vào ngun nuóc.
4. Trong phm vi vüng bâo h v sinh khu vrc 1.y nuâc sinh hot phâi
tuân thu các quy djnh ye hành lang bào v nguôn nithc, bào v nguôn nuâc dLrâi
dat va tuan thu các yêu cau khác ye bão v tài nguyen nuâc theo quy djnh cüa
pháp 14t ye tài nguyen ntrâc.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi tru&ng, UBND huyn Tan Phuóc,
UBNDxãTânJ4p 1:
1. S Tài nguyen và Môi tnthng, UBND huyn Tan Phuâc, UBND xã
Tan Lp 1 thông báo trên trang thông tin din tü, niêm yet trên bang tin cüa xä,
ap trong vông 5 ngày lam vic kê lit ngày nhn dugc quyêt djnh phê duyt vüng
bâo h v sinh khu vrc lay nuâc sinh hoat dôi vol cOng trinh khai thác rnthc
duOi dat ciia Cong ty TNHET xay dimg thiimig mi Nghia Cuitng. SO Tài nguyen
và Môi truOng có trách nhim don doe, huOng dan, giám sat Cong ty TNHH xây
drng tluicing mai NghTa Cu?mg th1rc hin vic xác djnh ranh giOi ng bâo h v
sinh khu we lay nithc sinh hot trên thirc dja sau khi ducic phê duyt, cOng bô.
2. UBND huyn Tan PhuOc, UBND xã Tan Lp 1 có trách nhim phôi
hqp vOi Cong ty TNHH xây dirng thuang mai Nghia CuOng và các cci quan lien
quan trén dja bàn xác djnh ranh giOi phm vi cüa ng bâo h v sinh khu virc
lay nithc sinh hoat tren thçrc dja sau khi duqc phê duyt, cong bô; thirc hin các
bin pháp bâo v chat lung ngun nlxOc sinh ho.t trên dja bàn quãn l; tiêp
nhn thông tin, giâi quyêt các van dê phát sinh lien quan den yang bao h v
sinh khu we lay nuOc sinh hoat cüa cong trInh khai thác nuOc trên dja bàn theo
thâm quyên.
Diu 4. Các t ehüc, cá nhn, h gia dInh sinh sng, hott dung san xut,
kinh doanh, djch vçi trong phm vi vting bâo h v sinh khu yirc lay mrOc sinh hott
dA duçic phe duyt, cOng hO có trách nhim phái tuãn thii các quy djnh ye hành lang
bâo y nguôn nuOc, bào v nguOn nuOc dithi dat a tuãn thu các yeu câu khác ye
bào v tài nguyen nuOc theo quy djnh cüa pháp lut ye tài nguyen nuOc.
Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giám d& SO Tài nguyen và MOi
truOng, Chü tjch UBND huyn Tan PhuOc, Chii tjch UBND xã Tan Lp 1, Cong
ty TNHH xây dirng thrnmg mai Nghi'a CuOng và các dcin yj, cá nhân có lien
quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu 1irc k lIt ngày
Nyi nhin:
-NhuDiêu5;
- Cue Quãn 1 tài nguyen rnthc;
- PCT Pham Anh Tuãn;
- VPUB: PVP Trân Hoàng Nht Nam;
- Luu: VT, P.KT (Nhä, Tam).
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