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QUYET DNH
Phê duyt vüng bão h v sinh khu vçrc Iy ntr&c sinh hot aM vó'i cong trmnh
khai thác nut diró'i dt cüa COng ty TNHH tir vn thih kt cOng ngh mOi
trutng Nam Phát tai p An Hôa, xã BOng Hôa Hip, huyn Cal Be,
tinh Tin Giang
CHU TJCH UY BAN NHAN DAN TINH TIEN ClANG
Can cCr Lut Th ehüc chInh quy&n dja phuong ngây 19 tháng 6 näm 2015;
Caned Lut Tãi nguyen nude ngây 21 tháng 6 näm 2012;
Can cd Thông tu s 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 2 näm 2016 eüa
BO Tài nguyen và Môi trung quy djnh vic xáe djnh và cong bô vüng bão hO v
sinh ichu virc lay nude sinh hot;
Theo d& nghj eüa Giám dc SO Tâi nguyen và MOi truông tai Ta trInh s
2541/Tr-STNMT ngày 21 tháng 5 Mm 2018,
QUYET JUN11:
Biu 1. Phe duyt pham vi vüng báo hO v sinh khu virc lAy nudc sinhhoat
dOi vdi cong trInh khai thác nude dudi dat eüa COng ty TNHH tu van thiêt ké
cong ngh môi tru&ng Nam Phát (g9i tat là COng ty Nam Phat), e'¼i the nhu sau:
- Ten cOng ftinh: cOng thnh khai tháe nude dudi dAt eüa Cong ty Nam Phát.
- Ngun nude khai tháe: nude dudi dAt.
- Qui mO khai thác: 198 m3/ngày dém.
- Vj trI cOng trinh khai tháe: ging khoan GK4 dt tai phAn dAt eUa Dirt
Cái Son, tça 1?c: ãp An HOa, xã DOng Hôa Hip, huyn Cái Be, tinh Tiên Giang;
t9a do (VN2000, 105°, 6°): GK4 X: 1141339, Y: 532506.
- Pham vi vüng bào ho ye sinh kim vue lAy nude: là 20m tInh t& ming
giêng (theo so'do vj trI cong trinh k/wi thác nithc du'Ol dat kètn theo,).
Biu 2. Yêu eAu di vdi COng ty Nam Phát:
1. Ph& hqp vdi Uy ban nhân dan (viM tt UBND) huyn Cái Be, UBND
xã DOng Hôa Hip và eáe eoquan lien quan xáe djnh ranh gidi phm vi eüa
vüng bão hO ye sinh kim vue lay nude sinh ho?t cUa cOng trinh trén thve dja sau
khi duge phé duyt, cOng bO.
2. Bâo ye ngun nude do mInh trçrc tip khai tháe, sd d9ng; theo dOi, giám
sat các hot dng trong vUng bào hO ye sinh ichu vve lay nude sinh hoat eüa cong
trInh. Truông hgp phát hien hành vi gay nhiêm hoc eó nguy eo gay ô nhiêm,
khOng báo dam an than cho viec khai tháe nude cUa cong trinh và eáe hành vi vi
pham pháp lu@ ye tài nguyen nude khác trong pham vi vdng bào ho vG sinh khu

vrc 1y nuOc sinh hoat cüa côngtrmnh khai thác thI phài kjp th&i ngän chn, dàng
thô'i báo cáo ngay den chmnh quyên dja phuong nai dt vj tn cong trInh dé xü 1)?.
3. Nghiêm cAm xâ nuó'c thai, dim các chAt thai vào vüng báo ho ye sinh
khuv,xc lay nuOc sinh hoat; xà nuOc thai ehua qua xà 1' hoc xfr l' chua dat tiêu
chuân, quy ehuân k' thut vào nguôn nuOc.
4. Trong pham vi vüng báo ho ye sinh khu vije lAy nithc sinh boat phài
tuân thu cac quy djnh ye hành lang bào ye nguôn nuOc, báo ye nguôn nu&c du&i
dat va tuãnthü các yêu cau khac ye báo ye tài nguyen nuOc theo quy djnh cüa
pháp lut ye tài nguyen nu&c.
Diu 3. Giao SO Tài nguyen và Môi tru&ng, UBND huyn Cái Be, UBND
xä Dông Hàa Hip:
1. SO Tài nguyen va Môi tnràng, UBND huyn Cái Be, UBND xã Dông
Hôa Hiep thông báo trén trang thông tin dien tO, niêm yet trén bang tin cüa xã,
âp trong vông 5 ngày lam viec kê tü ngày nhn duqc quyêt djnh phé duyt yang
bâo hove sinh khu viic lay nuOc sinh hoat dôi vó'i cong trinh khai thác rnró'c
duOi dat cüa Cong ty Nam Phát. SO Tài nguyen và Môi tru&ng cO trách nhiem
dOn dOe, huOng dan, giám sat COng ty Nam Phát thire hien viOc xac djnh ranh
giOi vOng bâo ho ye sinh khu vxc lay nuóe sinh hoat trén thve dja sau khi duqc
phé duyt, cong bô.
2. IJBND huyn Cái Be, UBNI) xa DOng Hôa Hip eó trácb nhiem ph&
hcip vOi Cong ty Nam Phát va cae co quan lien quan trén dja bàn xác djnb ranh
giOi phm vi eüa vOng bào hO ye sinh khu vire lay nutc sinh boat trén thrc dja sau
khi duve phé duyt, cOng bO; thvc hien các bien pháp bào ye chat lugng nguOn
nirOc sinh boat trén dja bàn quàn 1'; tiêp nhn thông tin, giài quyét các van dé phát
sinh lien qua.n den yang bao ho v sinh khu we lay nuOe sinh boat cUa cOng trinh
khai thác nuó'c trén dja bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Các t chOc, cá nhân, ho gia dInh sinh s6ng, boat dOng san xuAt,
kinh doanh, djch vii trong pham vi vüng bào ho ye sinh kim vçrc lay niró'c sinb boat
dä duge phé duyt, cong bô có trácb nhiem phái tuân thu cac quy djnh ye hânh lang
bão ye nguôn nuOc, báo ye nguôn rnrOc duOi dat và tuãn thO cáe yéu câu khác ye
bão ye tài nguyen nirOc theo quy djnh cüa pháp lut ye tài nguyen nuOc.
Diu 5. Chánh Van pbông UBND tinh, Giám dc SO Tài nguyen và Môi
tru&ng, ChU tjch UBND huyn Cái Be, Chü tjch UBND xã DOng Hôa Hip, Cong
ty Nam Phát và cáe don vj, eá nhãn eO lien quan chju trách nhiem thi hành Quyét
djnb nay.
Quy& djnh nay có hieu lijc k tir ngày k~'.I.,ti'
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Nhu Diêu 5;
Cuc Quân 1' tâi nguyen nuOc;
PCT Phani Anh Tuân;
VPUB: PVP Nguyen HUu DUc;
Luu: VT, P.KT (Nhà, Tam).
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SO DO VJ TRI CONG TRINH KIIAI THAC MYOc DUUI DAT
Ten cong trInh: GiEng khoan khai thác rnrOc duOi dat GK4
Chü cOng trInh: Cty TNHIH Ti.r vn ThiEt k& Cong ngh Môi trithng Nam Phát
Dja diem: p An HOa, xa DOng Hôa Hip, huyn Cái Be, tinh Tiên Giang
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PhAn dat cüa Dinh Cái Scm
Ph&n dAt cOa Ong Nguyn Hftu Nghia
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