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UY BAN NIIAN DAN
TINH TIEN GIANG

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIfl NAM
DOc Ip - Tiy do - Hnh phüc

S6: 26'3oIQD-UBND

TiJn Giang, ngày°ftháng9 ndm 2018

QUYET DJINH
A
Phe duyçt vung bao hç vç srnh khu viyc Jay nu'o'c sinh hot doi voi congtrrnh
khai thác nu'ó'c dithi dt cüa Doanh nghip tu' nhân Lê IIu5nh ti ãp
4, xã An Thai Trung, huyn Cái Be, tinh Tin Giang
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CHU T!CH UY BAN NIIAN DAN TINT! TIEN GIANG
Can cü L4t T ehüe ehInh quyk dja phuxing ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can eü Lut Tài nguyen ni.the ngày 21 tháng 6 nãm 2012;
Can ei Thông tu s 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng9 närn 2016 cüa
BO Tài nguyen và Môi trtthng quy djnh vic xáe djnh và cong bô yang bào ho vG
slit khu src lay nutc sinh hoat;
Theo d nghj eüa Giám dc S& Tài nguyen và Môi trdxng tti T& trinh s
4510/TTr-STNMT ngày 28 tháng 8 näm 2018,
QUYET DINT!:
Diu 1. Phé duyt phm vi yang baa hQ 4 slit kEn we thy nu&c sinh hot
dôi vâi cong trInh khai thac nu'âc duói dat eüa Doanh nghip tu nhân U HuS'nh,
en the itu' sau:
- Ten cOng trinh: cOng trmnh khai thác nu'óc dual d4t cüa Doanh nghip tu
nhân LO Hu5'nh.
- NguAn nuâc khai thác: nuót dual dat.
- Qui mô khai thác: 120 m3lngày dêm.
- Vj trI cOng trInh khai thác: ging khoan 0K2 dt tai ph&n dat eüa Ong
Nguyen Van DUng, t9a lac: áp 4, xã An Thai Trung, huyn Cal Be, tinh Tiên
Giang; tça dQ vj trI giêng khoan VN2000, 105°45, 6°): X: 1144807, Y: 511164.
- Pham vi vüng bâo ho 4 slit khu vrc
nuó'e: là 20m tInh t1r mi4ng
giêng (thea sadó 4 fri cong trInh khai thac nu'ác du'ái dcli kern theo).
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Diu 2. Yêu cau di vói Doanh nghip tu' nhân Lé HuS'nh:
1. Ph& hcip vói Uy ban than dan (viM t&t UBND) huyn Cái Be, UBND
xä An Thai Trung và the co quan lien quan xác djnh ranh giâi pham vi cOa ng
baa ho 4 slit khu we lay nu'ot slit hoat eüa cong trinh trên th?e dja sau khi
ducie phê duy, cOng bô.
2. Baa vi ngun nu'óc do mhih trre tip lthai tháe, dpng; thea döi, giám
sat the hoat dQng tong ng bão ho 4 slit khu we lay nuó'c slit hoat eüa câng
trInb. Thx&ng hop phát hin hânh vi gay ô nhiêm hoc eó nguy ca gay ô nhiêm,
khOng bào dam an toàn cho vie khai thác nuâc eüa cOng trInh và các hành vi vi
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phmpháp 1ut v tài nguyen nLrâc khác trong pham vi vüng báo hQ v sinh khu
vrc My nute sinh hoat cüa cong trinh khai thác thI phâi kjp thM ngn chn, dOng
th&i báo cáo ngay den chInh quyên dja phucing nd dit vj tn cOng tnInh dê xr 19.
3. Nghiêm cm xa nuâe thai, dua các chit thai vào vüng bàn hQ v sinh
khuvvc lay nu6c sinh hoçtt; xá nuâe thai chua qua xfr 19 hoc xü 19 chua dat tiêu
chuân, quy chuân 1c th4t vao nguôn nuâc.
4. Trong pham vi vüng bàn ho vO sinh khu we 1y ntxâe sinh boat phái
tuân thu cae quy djnh ye hành lang bâo ye nguOn nutc, báo ye nguôn nu&c duói
dat và tuânthü cae yêu cau khác ye báo ye tài nguyen nuó'c theo quy djnh cüa
phap lu8t ye tài nguyen nuâe.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi twang, UBND huyn Cái Be, UBND
xä An Thai Trung:
1.S& Tài nguyen vâ Môi trutng, UBND huyn çai Be, UBND xä An Thai
Trung thông báo trén trang thông tin dien tà, them yet trên bang tin cüa x, âp
trong vông 5 ngày lam viOc ke tü ngày nhin duge quyêt dnh phê duyt vüng bàn
hO vG slit khu we lay nuóe slit boat dôi vâi cOng tñnh khai tháe nuóe duói dat
eüa Doanh nghip tu nhân Lê Hu5'nh. S& Tài nguyen và Môi twang eô trách
nhiOm don dOe, hLràng d, giám sat Doanh nghip tunhân Lê Hu5'nh thçre hiGn
viec xae dinh ranh giâi vüng bao hQ vO sinh khu vçrc lay nuâc sinh hoat tOn thvc
dja sau Ichi duge phO duyt, cOng bô.
2. UBND huyn Cái Be, UBND xä An Thai Trung có trách nhiOm ph6i
hçip vâi Doanh nghip tu nhân Le Hu5'nh và the cci quan liOn quan trOn dja bàn
xác djnh ranh giói pham vi cüa vüng bâo hO ye sinE khu we lay nuâe slit hoat
trOn thve dja sau khi duve phO duyt, cOng b; thçrc hien eáe bien pháp bàn v chat
luqngnguOn nuâe slit hoat trOn dja bàn quãn 19; tiOp nhn thông tin, giài quyOt các
van dO phát sinh lien quan dOn yang bâo ho ye slit khu we lay nuâc sinh boat eüa
cOng trInh khai tháe nithe trOn dja bàn theo thâm quy&n.
Diu 4. Các tó chüc, cá than, ho gia dinh sinh s6ng, boat dOng san xu&,
kinh doanh, djch tong ph?m vi vüng bàn ho vO sinh khu we 1y nute sinh boat
dã ducic phê duyt, cOng bO eó trách nhiOm phâi tuan thu các quy djrt ye banE lang
bao vO nguôn nute, báo ye nguOn nuóe duoi d& vá Sn thu eáe yOu eâu lchác ye
bao vO tâi nguyen nuo'c theo quy djnh cUa pháp 1ut ye tâi nguyen nu&e.
Dicu 5. Chanh Van phong UBND tinE, Giam doe So Tm nguyen va Moi
tm&ng, CM tjeh UBND huyn Cái Be, CM tjch UBND xã An Thai Trung,
Doanli nghip tu nhãn LO HuS'nh va the dun vi, cá than có lien quan ehju tráeh
nhiem thi hành QuyOt djnh nay.
Quy& djnh nay eó hiGu 1cm kã tü ngày k9. ,J,
yin
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Nc! ,thân:
-NhuDiu5;
- Cue Quán 19 tài nguyen nirUc;
- PCI Pham Anh TuAn;
- YPUB: PVP Nguy&n Hthi Due;
- Luu: VT, P.KT (Nh, Tarn).
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SO DO Vj Tat CONG TRINU KHAI TIIAC NTJ'OC DU'OI DAT
Ten cong trInh: Ging khoan khai thác nu'ó'c dual dt 0K2
Chü cOng trInh: Doanh nghip tu nhân Lê HuS'nh
Dia dMm: p 4, xã An Thai Trung, huyn Cái Be, tinE Tik Giang
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Wing báo hQ v sinE 20m

GKt
sAt Ong Ph?m Van Hi±n

Du&rg
cong cong

T5k lé: 1/500
1cm trên ban Ga bang 5m ngoài thiye t
Om 5m lOm 15m 20m 25m
iien Giag, ngày 21 tháng 6 näm 2018
cong trInh

