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QUYET DJNII
Phê duyt vüng bão h v sinh khu vlic 1y ntrc sinh hoit di vói cong trInh
khai thác nir&c dtró'i dt cüa Cong ty TNfflI Vu Phüc Sang chi nhánh Tin
Giang ti p 1, xã Tan Thanh, huyn Cal B, tinh Tin Giang
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cir Lut T chirc ChInh quyn dja phucmg ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cir Lu.t Tài nguyen nixâc ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can cic Thông tix s 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 näm 2016 cUa
B Tài nguyen Va Môi trithng quy djnh vic xác djnh Va Cong ho yang bào h v
sirih khu vrc lay nuâc sinh ho.t;
Theo d nghj cüa Giám dc S Tài nguyen và Môi trithng tai Th trmnh s
6685/TTr-STNMT ngày 13 tháng 12 näm 2018,
QUYET D!NH:
Diu 1. Phê duyt pham vi yang bão h v sinh khu virc 1y nuóc sinh
hot dôi v&i côngtrInh khai thác nithc duói dat cita Cong tyTNHHI Vu Phüc
Sang chi nhánh Tiên Giang, cii the nhii sau:
Ten cOng trInh: cOng trInh khai thác nuc duói dt cüa Cong ty TNHET
Vu Phiic Sang chi nhánh Tiên Giarig.
Ngun nithc khai thác: nuâc duói Mt.
Qui mO khai thác: 120 m3/ngày dêm.
Vj trI cOng trInh khai thác: ging khoan GK1 dt tai thira Mt cüa ông Vu
Xuân Hanh, tça l.c: ap 1, x Tan Thanh, huyn Cái Be, tinh Tiên Giang; ta d
vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45 6°): X: 1141383, Y: 5120100.
Phm vi vi1ng bào h v sinh khu virc ly nrnc: là 20m tInh hui ming
giêng(theo sd do vj trI cOng trInh khai thác nu'ác du'ái dAt kern theo).
Diu 2. Yêu cu d& vâi Cong ty TNHH Vit Phüc Sang chi nhánh Tin Giang:
1. Phi hqp vâi Oy ban nhãn dan vi& t&t UBND) huyn Cái B, UBND
xã Tan Thanh và cac ca quan lien quan xác djnh ranh giâi phm vi cüa rang bão
h v sinh khu virc lay nithc sinh hoat ciia cong trInh trên thirc dja sau khi dizcxc
phê duyt, cong bô.
2. Bào v ngun nixâc do mmnh triTc tip khai thác, sir diing; theo dôi, giám
sat các hoat dng trong vüng bâo h v sinh khu virc lay nuâc sinh hot cüa cOng
frInh. Trithng hcp phát hin hnh vi gay ô nhiêm ho.c có nguy cc gay ô nhiêm,
khOng bào dam an toàn cho vic khai thác nuOc cüa cong trInh và các hành vi vi
phm pháp lust ye tài nguyen nuOc khác trong phtrn vi yang bão h v sinh khu
vçrc lay nithc sinh hoat c1ia cong trmnh khai thác thi phài kjp thai ngàn chn, dOng
thi báo cáo ngay den chInh quyên dja phi.rcng nth dt vj trI Cong trInh dê xr l.
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3. Nghiêm cm xã nuâc thai, dua các chat thai vào vüng bào h v sinh
khuvçrc lay nrn9c sinh hoat; xâ nu&c thai chiza qua xr 1 ho.c xir lb" chua dtt tiêu
chuân, quy chuân k5 thut vào nguôn nithc.
4. Trong phm vi vüng bão h v sinh khu vçrc 1y nithc sinh hoat phái
tun thu các quy djnh ye hành lang báo 4 nguôn rnthc, bâo 4 nguôn nuâc durói
dat và tuan thu các yêu câu khác ye bào 4 tài nguyen nuóc theo quy dnh cüa
pháp 1ut ye tài nguyen nizóc.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi truông, UBND huyn Cái Be, UBND
xã Tan Thanh:
1. S& Tài nguyen và Môi trLthng, UBND hu4n Cái B, UBND x Tan
Thanh thông báo trên trang thông tin din tü, niêm yet trên bang tin cüa xä, âp
trong vông 5 ngày lam vic kê tir ngày nhn duc quyêt djnh phê du4t vung
bào h 4 sinh khu vrc lay nithc sinh hot dôi vIi cong trInh khai thác rnxóc
dual dat cüa Cong ty TNHET Vu Phüc Sang chi nhánh Tiên Giang. S& Tài
nguyen và Môi trithng có trách nhim don dôc, huâng dan, giám sat Cong ty
TNHH Vu Phic Sang chi nhánh Tiên Giang thirc hin vic xác djnh ranh giai
ving bào h 4 sinh khu virc lay nithc sinh hott trên thc dja sau khi dtrçc phê
duyt, cong bô.
2. UBND huyn Cái B, UBND xã Tan Thanh có trách nhim ph6i hqp vâi
Cong ty TNHH Vu Phüc Sang chi nhánh Tiên Giang và các cci quan lien quan
trên dja bàn xác djnh ranh giói phm vi cüa yang bâo hO 4 sinh khu virc lay nuâc
sinh hoat tren thiic dja sau khi duçic phê du4t, cong bô; thirc hin các bin pháp
bào 4 chat luçing nguôn nuóc sinh hot trên dja bàn quãn l; tiêp nhn thông tin,
giài quyêt các van dê phát sinh lien quan den yang bâo hO 4 sinh khu virc lay
nithc sinh hoat cüa cong trInh khai thác nuâc tren dja bàn theo tham quyên.
Diu 4. Các th chirc, cá nhn, hO gia dInh sinh sng, hoat dng san xuLt,
kinh doanh, djch vti trong phm vi yang bão hO 4 sinh khu virc lay nuâc sinh hot
d duçic phe du4t, Cong bô có trách nhim phài man u các quy djnh ye hành lang
bào 4 nguôn nuâc, bâo 4 nguôn nuac duài dat yà man thu các yeu cau khác ye
báo 4 tài nguyen nuac theo quy djnh cüa pháp luQt ye tài nguyennuac.
Diu 5. Chánh Vn phông UBND tirth, Giám d6c Sâ Tài nguyen yà MOi
trithng, Chü tjch UBND huyn Cái B, Chu tjch UBND x Tan Thanh, Cong ty
TNHH Vu Phüc Sang chi nhánh Tien Giang và các dcin vj, cá nhân có lien quan
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.
Quy& ctjnh nay có hiu lirc k tr ngày
No'inhân:
-NhuDiêu5;
- Cue Quãn I tài nguyen nuàc;
- PCT Phm Anh Tuan;
- VPUB: PVP Trân Hoang N1ât Nam(
- Luu: VT, P.KT (Nha, Tam). c
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