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iJY BAN NIIAN DAN
TINH TIEN GIANG

cQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
DQc Ip - Ty do - Hanh phéc

S6:..z4'28/QD-UBND

Tin Giang, ngàyo5iháng.9 thin 2018

QUYET D!NH
Phê duyt vüng bão h v sinh khu vçt 1y nu'ó'c sinh hoat dói vol côngtfrnh
khai thác nu'O'c dithi dt cüa Doanh nghip ttr nhân Lê 11u5'nh ti ap
Lqi Nho'n, xã M5 Ly'i A, huyn Cal Be, tinh Tin Giang

cnU TECH UY BAN NHAN DAN TINU TIEN GIANG
Cün efr Lut T chüc chinE quyn dja phuung ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can eü Luat Tài nguyen nutc ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can eü Thông tu s6 24120161TT-BTNMT ngày 09 tháng9 nam 2016 eüa
BQ Tài nguyen va Môi truäng quy djnh viOc xáe djnh và cong bô vüng bào ho v
sinE khu vçre lay nu6c sinh boat;
Theo dà nghj eüa Giám d6e S& Tài nguyen và Môi tru&ng tai T& trmnh sá
4511/flr-STNMT ngày 28 tháng 8 nàm 2018,
QUYET D4NII:
Di&z 1. Phe duyt phm vi yang bão hØ v sinh khu we thy nuó'e sinh hoat
dOi vâi cOng trInh khai thác nuoc duói dat eüa Doanh nghip Ut nhân LO Hu5'nh,
euthOnhusau:
- TOn cong trInb: cOng trinh khai thác nuoc duti (Mt cUa Doanh nghip tu
nhân Lê H4nh.
- Ngun nithc khai thác: nuót duói (Mt.
- Qui mO khai thác: 120 m3lngày dOm.
- Vj trI cOng trinh khai thae: gMng khoan 0K2 dat tai ph&n (Mt cUa Ong
Eli Van Nam, t9a lac: ap Lgi Nhan, xa My Lgi A, huyn Cal Be, tinh Tin
Giang; tça do vj trI giOng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1147216, Y: 512972.
- Pham vi ng bâo ho v sinh khu we fly nute: là 20m tInE t& ming
giOng (thea so' dd vj frI cong trmnh khai thac nu'O'c du'ó'i ddt kern thea).
Diu 2. Yêu c&u diói vói Doanh nghip tu nhn Lé Hu5'nh:
1. Phói hcxp vói Uy ban nhân dan vit tit UBND) huyn Cal Be, UBND
xã M Lqi A và cáo co quan liOn quan xác djth ranh gi&i phm vi cüa ng bão
ho vO sixth khu vrc lay nuó'e sinE boat cUa cOng i;rinE trOn thçrc dja sau khi dime
phO duy, cOng bO.
2. Bão v ngun nuó'c do minh frrc tip khai thác, sü dpng; theo dOi, giám
sat cáo boat dng trong ng bão hQ sinh khu we lay nuo'c sinh boat cüa cong
trinh. Tru&ng h phát hiOn hành vi gay 0 nhiOrn hoac co nguy cu gay ô nhiOm,
không bào dam an toãn cho
khai thác nuOv cüa cOng trinh và cáe bath vi vi
ye

viec

phm pháp luat v tài nguyen mite khác trong phm vi vUng Mo hØ v sinh khu
we 1y mite sixth hoat cüa cong trInh lchai thac thI phái kjp th&i ngàn chn, dông
thai bao cáo ngay den chInb quyên dja phircmg noi tIt vj trI cong trInh Üé th 19.
3. Nghiêm ckm xá mite thai, dim cáe ch&t thai vào vüng báo ho vO sixth
khuwe lay mite sinh boat; xá mite thai ehira qua xU 19 hoac xi 19 chira dat tiêu
chuân, quy ehuân k th4t vào nguôn nuâc.
4. Trong pham vi yang bàn ho v sinh khu vve thy nuóv sixth hoat phái
tuán thU cae quy djnb ye hành lang bàn vO nguOn nuót, bàn vG nguôn nuóe duói
dat va tuânthU eae yêu eau kháe ye bàn v tài nguyen nuâe theo quy djnh eUa
pháp 1ut ye tài nguyen mite.
Diu 3. Giao Sâ Tài nguyen vá Môi tnràng, UBND huyn Cái Be, UBND
xàM9LoiA:
1.Sâ Tài nguyen và MOi trutng, UBND huyn Cái Be, UBND xâ M Lcxi
A thông báo trén tang thông tin diOn tCr, niêrn y& trén bang tin cUa xà, âp tong
vông 5 ngày lam viec kã tü ngày nhin duve quyêt djnh phé duy yang bàn ho 4
sinh khu we lay nute sinh boat dôi vâi cong trinh khai tháe nu&e duti dat cUa
Doanh nghip tu than Lê lrlu5'nh. S& Tâi nguyen vá Môi tru&ng có trách nhim
dOn dOe, hu&ig dan, giám sat Doanh nghip w nhan Lé HuS'nh thvc hiOn vic xae
djnh ranh gi&i ng bàn ho # sinh ichu we lay nuâe sinh boat tOn thçrc dja sau khi
dirge phO duy, cOng bó.
2. UBND huyn Cái Be, UBND xã M Lçxi A eó tráeh nhim phAi hccp vói
Doanh nghip tu than LO Jr1uS'nh và các ccs quan liOn quan tOn dja bàn xáe djnh
ranh gioi phm vi eUa vüng bàn hO 4 sinh khu we lay nuOe sinh boat tOn thçrc dja
sau khi dirge phO duy4t, cOng bO; thvehiOn the biOn pháp bàn 4 chat lugng nguOn
nuâc sinh boat trOn dja bàn quãn 19; tiOp nhn thông tin, giái quyOt các van dO phat
sixth liOn quan dOn yang bàn ho 4 sixth kbu vre lay nuó'c sixth boat càa cong trInh
khai tháe niró'e tOn dja bàn theo thâm quyOn.
Di&i 4. Các th ehüe, eá nhân, ho gia dinh sixth sng, boat dQng san xuât,
kinh doanh, djeh vu tong pham vi vüng Mo ho 4 sixth khu we lay nuó'e sinh hoat
dã dirge phê duy, cOng bO có tráeh nhiOm phái tuân thU eáe quy djnh ye Mit lang
bàn ye nguôn nute, bàn 4 nguOn nuOe du'ói dat và Sn thU eáe yOu câu kháe ye
bàn 4 tài nguyen mite theo quy djnh eUa pháp 1ut vO tài nguyOn mite.
Diu 5. bánh Van phông UBND tinh, Giám d6c Sâ Tái nguyOn va MOi
truäng, ChU tjch UBNI) huyn Cái Be, ChU tjch UBND xä M Lgi A, Doanb
nghip Ut nhân LO HuSrnh và các dan vj, cá nhân eó liOn quan ehju trách nhiGm thi
hành QuyOt djnh nay.
Quyt djnh nay eó hieu lye k& tfr ngày k9./.
Nol ,than:
-NhaDieu5;
- Cue Quân I tâi nguyen niràe;
- PCT Pham Anh Tuan;
- VPUB: PVP Nguyen Hüu Dfre;
- Luu: VT, P.KT (Nha, Thin).
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Sø DO VI TRI CONG TR1NT KIIAI THAC NU'OC DU'OI DAT
T&n cong trInh: Ging khoan khai thác nuó'c duói Mt GK2
Chü cong trInh: Doanh nghip tu nhân Lê Hu3'nh
Dia dMm: ép Lqi Nhan, xã M Lcii A, huyn Cái Be, tinh Ti&n Giang
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T5k lê: 1/500
1cm trên ban do bang Sm ngoài thc tê
Om 5m lOm 15m 20m 25m

Tin Giang, ngày 17 thang 8 nAm 2018
20'5eN. fi cong trmnh

