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QUYET D!NH
Phê duyt vüng bão h v sinh khu vlrc 1y ntró'c sinh hoit di vol cong trInh
khai thác nu*c dtrO'i dt cüa H kinh doanh Nguyen Quc Thirong ti p
M5 Hirng A, xã M5 Thrc Bong, huyn Cal B, tinh Tin Giang
Cliii TECH UY BAN NBAN DAN TINH TIEN GIANG
Can cir Lut T chirc ChInh quyn dja phiicng ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cü Lut Tài nguyen rnxórc ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can cr Thông tix s 24/201 6/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 11am 2016 cüa
B Tài nguyen và Môi trung quy ctjnh vic xác djnh và cong bô yang bào h v
sixth khu vuc lay nuâc sixth boat;
Theo d nghj cüa Giám dc S Tài nguyen và Môi trung tai Th trInh s
6768/TTr-STNMT ngày 17 tháng 12 näm 2018,
QUYET BINTI:
Biu 1. Phê duyt phm vi yang bão h v sixth khu virc 1y nuóc sinh
boat doi vâi cong trInh kbai thác nuâc duâi dat cüa H kinh doanh Nguyen
Quôc Thuong, cti the nhu sau:
- Ten cong trInh: cOng trInh khai tbác nuâc duói dt c'aa H kinh doanh
Nguyn Quôc Thucmg.
- Ngun nuâc kbai thác: nuâc duói dt.
- Qui mO khai tbác: 20 m3/ngày dêm.
- Vj trI cOng trInh khai thác: ging kboan GK1 d.t tai thüa dt ciia bà
Nguyn Thj Be Näm, tça lac: âpM5 Hung A, xä M5 Dirc Dông, huyn Cái Be,
tinh Tiên Giang; tça d vj tn giêng khoan (VN2000, 105°45, 60): X: 1144306,
Y: 520840.
- Pham vi yang bào b v sinh khu vrc 1y nithc: là 20m tinh tü ming
giêng (theo so do vj trI cOng trInh khai thác nuàc dithi dat kern theo).
Biu 2. Yêu cu di vâi H kinh doanh Nguyn Quc Thi.rang:
1. Phi bqp vói Uy ban nhân dan (vi& tt UBND) huyn Cái Be, UBND
xâ M5 Dirc Dông và các co quan lien quan xáo djnh ranh giói pbm vi cUa vi1ng
bão hO v sinh kbu vrc lay nuâc sinh hoat cüa cong tninh trén thçrc dja sau khi
ducic phê duyt, cong bô.
2. Bào v ngun nuâc do mmnh trirc tip khai tbác, sü ding; tbeo dôi, giám
sat các boat dng trong viing bào hO v sixth khu vijc lay nuâc sinh hoat ciia
cong trInh. Trithng hqp phát hin hành vi gay ô nhim hoc có nguy c gay 6
nhiêm, không bào dam an toàn cho vic kbai tbác nuóc cüa cong trinh và các
bành vi vi pham pbáp 14t ye tài nguyen nuâc khác trong phm vi ng bão hO
v sinh khu virc lay nuóc sixth boat cüa cOng trInh khai tbác tbI pbài kjp th?i
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ngàn chn, dng thai báo cáo ngay dn chInh quyn dja phucmg noi dt vj trI
cong trInh dê xi 15'.
3. Nghiêm cm xâ nithc thai, dua các chat thai vào vüng bào h v sinh
khuvrc lay nithc sinh hoat; xà nuâc thai chua qua xr 15' hoc xir 15' chtra dat tiêu
chuân, quy chuân k5 thut vào nguôn nuécc.
4. Trong phm vi viing báo h v sinh khu virc 1y nithc sinh hoat phâi
tuân thu các quy djnh ye hanh lang báo v nguôn nrâc, bào v nguôn rnxâc dual
dat và tuânthü các yêu câu khác ye báo v tài nguyen nithc theo quy djnh cUa
pháp 14t ye tài nguyen nithc.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi trung, UBND huyn Cái B, UBND
x M5 fXrc Dông:
1. S& Tài nguyen và Môi trur?mg, UBND huyn Cái B, UBND xâ M
Due Dông thông báo trên trang thông tin din tr, niêm yet trên bang tin cüa xâ,
ap trong vông 5 ngày lam vic ice ti'r ngày nhn duçic quyêt djnh phê duyt vüng
báo h v sinh khu ve lay nrnc sinh hoat dôi vâi cOng trInh khai thác nuâc
du&i dat cüa H kinh doanh Nguyn QuOc Thuong. S Tài nguyen và Môi
truông có trách nhim dOn doe, huâng dan, giám sat H kinh doanh Nguyen
QuOc Thumg thc hin vic xác djnh ranh giói vüng bào h v sinh khu vrc lay
nuâc sinh hoat trên thire dja sau khi duçc phê duyt, cong bô.
2. UBND huyn Cái B, UBND x M5 Düc Dông có trách nhim ph6i
hçip vâi H kinh doanh Nguyen Quôc Thucing và các Co quan lien quan trén dja
bàn xác djnh ranh giâi pham vi cüa vüng bào h v sinh khu viic lay nuóc sinh
hoat trên thirc dja sau khi dugc phê duyt, Cong bô; thirc hin các bin pháp bào
v chat luqng nguôn nuâc sinh hoat trên dja bàn quán 15'; tiêp nhn thông tin,
giái quyêt các van dê phát sinh lien quan den vüng bão hO v sinh khuvirc lay
nuóc sinh hoat cüa cong trInh khai thác nuóc trên dja bàn theo thâm quyen.
Diu 4. Các t chuc, Ca nhãn, hO gia dInh sinh sng, hoat dng san xut,
kinh doanh, djch vçi trong phm vi ving bào hO v sinh khu we lay nuc sinh hoat
cia duçvc phê duyt, cong bô có trách nhim phài tuân thU các quy djnh ye hành lang
bào 4 nguOn nithc, bão 4 nguOn nuâc duai dat và tuãn thU các yeu câu khác ye
báo ye tâi nguyen nuâc theo quy djnh cUa pháp 1ut ye tài nguyen nuac.
Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S& Tài nguyen yà Môi
trung, ChU tjch UBND hu4n Cái B, ChU tjeh UBND xa M Due DOng, HO
kinh doanh Nguyen Quôc Thuong và cáe don vj, Ca nhan có lien quan ehju trách
nEim thi hành Quyet djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu 1ire lc tur ngày k5'./p1
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