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UY BAN NHAN DAN
TINH TIEN GIANG

CQNG HOA XA HQI CU NGHIA VIfl NAM
DOe 1p - Tç do - Hnh phüe

S6: fl7uIQD-UBND

Tthn Giang, ngàyO/tháng/onam 2018

QUYET DJNII
A
•
A.
Phe duyçt vung bao hy vç sinh khu viyc lay muTe sxnh hot doi voi cong tnnh
khai thác nu'&c dtrói tht ella To hqp tác cp uSe sixth hot nông thou p
Lu'o'ng TrI ttti âp Lwo'ng Tn, xã M3? Luong, huyn Cái Be, tinh Tiên Giang
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CHU TJC (JY BAN NEL&N DAN TINH TIEN GIANG
CAn Luat T6 chüc ChInh quyn dja phgang ngày 19 tháng 6 nAm 2015;
CAn cü Lust Tài nguyen nuó'e ngày 21 tháng 6 nAm 2012;
CAn cü Thông ta s 24!20161fl'-BTNMT ngày 09 tháng 2 nAm 2016 cüa
BQ Tài nguyênvà Môi tnrông quy djnh viOc xác djnh và cong bô vüng bào hQ v
sinh ithu vpe lay rnrót sinh hoat;
Theo ãà nghj cüa Clam d6c S& Tài nguyen và MOi trding tai Ta trInh sá
5022/flr-STNMT ngày 24 tháng 9 nAm 2018,
QUYET DINH:
Biu 1. PhO duyt ph?m vi vüng bào hQ v sinh khu we My nuó'e sinh
hoçtt dOi vOl cong trInh khai thác nuâc dual dat cüa To hgp tao cap nu&c sirih hoat
nOng thOn ap Lucxng TrI, the nhu' sau:
- Ten cOng trInh: cong trInh khai thac nutc duâi d&t cUa T6 hqp tao cp nuac
sinh hoat nông thOn ap Luang TrI.
- Ngu6n nuó'c lthai tháe: nuâc duói d.t.
- Qui mO lthai thác: 150 m3/ngày dêm.
- Vj trI cOng trinh khai thác: ging khoan 01(3 dt tal phAn dt côa Chüa
Phuâc Khánh, tça lc: p Luang Tn, xâ M Lu'ang, huyn Cal Be, tinh Tiên
Ciang; t9a do vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1140201, Y: 519728.
- Pham vi vüng bão hQ v sixth khu we My ntró là 20m tInh tfr ming
giêng (theo so do 4 tn cOng tninh khai thác nu'&c du'ói dat kern theo,).
Din 2. Yêu c&u d61 v&i T hcip tao cp nuâc sirih hoat nOng thOn p Luung TrI:
1. Ph& hcip vó'i Uy ban nhân dan (viát tat UBND) huyn Cái Be, UBND
xâ M Lxro'ng Va eec Ca quan liOn quan xác djnh ranh giâi ph?m vi eüa yang Mo
ho ye sixth Ithu vuc My rnrâc slit ho?t cüa cOng tnlnh trOn thçc dja sau 1±1 duve
phO duy, cOng ba
2. Bào v ngun nutc do mInh trcrc ti&p kliai thác, sir ding; theo döi, giám
sat cáo hoat dung trong yang báo hQ v sixth lchu vcro lay nuó'c sixth hot cüa
cOng trInh. Tru'âng hçp phát hin hành vi gay nhim hoc có nguy ca gay ö
nhim, IchOng bào dam an toàn eho vic khai thác nuó'e cirn cOng trinh và cac
tài nguyen nuàc lthác trong pham vi vüng Mo hO
hânh vi vi pham pháp luat
v sinh ithu V%IC lay nuó'c sinh hoat cüa cOng tumnh khai thác thI phài kjp thai
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ngán chn, dông th&i báo cáo ngay den ehinh quyên dja phuo'ng nai dt vj tn
cong tnInh dê xô l.
3. Nghiêm d.m xà nu&c thai, dim các cht thai vào vüng báo hQ 4 slit
Ithuvvc lay nu&c slit hoat; xá nuov thai ehwa qua xü l hoc xü l chin dat tiêu
chuân, quy chuân icy thu@ vào nguOn mute.
4. Trong pham vi vüng báo hQ 4 slit kim vre My nuâe slit hoat phái
tuân thu cáe quy djnh ye hânh lang bão 4 nguôn nutc, bào vG nguOn nuâc duti
dat và tuãnthü các yêu cau kháe ye bào 4 tài nguyen nuàc theo quy djnh cüa
pháp luat ye tài nguyen nutc.
Diti 3. Giao Sä Tài nguyen và MOi truông, UBND hu$n Cal Be, UBND
xã M Luang:
1. S& Tài nguyen và MOi tnthng, UBND hu4n Cái Be, UBND xã
HØi thông báo trén trang thông tin din th, niêrn yôt trén bang tin cUa xä, âp
trong yang 5 ngày lam vic Ice ttr ngày itn thrcic quyët djnh phê duyt yang
báo ho 4 slit ichu vuc ly mite slit hoat dôi vâi cong trmnh Ichal thác mite
duti dat cüa T hqp tác cap nuâc sinh hoat nOng thOn âp Luong TrI. S& Tài
nguyen và MOi tnthng có trách nhlm dOn dOe, huàng dun, giám sat TO hqp tác
cap mite slit boat nông thOn ap Luong TrI thije hin vice xáe djnh ranh giói
yang báo hO 4 slit Ichu we lay mite slit boat trén th?e dja sau khi ducre phé
duyt, cOng bO.
2. UBND huyn Cái Be, UBND xä My Luong eó tráeh itim ph& hcip vâi
TO hçp táe cap nu'âe sinh hoat nOng thôn ap Luang TrI và eae co quan liOn quan
trOn dja bàn xáe djit ranh giól phm vi eüa yang báo hQ 4 slit khu 'rije lay mite
slit boat trOn thçrc djasau khi duge phO du$t, cOng bO; thçre hin eác bin pháp
báo 4 chat luqng nguOn nude slit boat frOn dja bàn quàn is?; flOp rthn thông tin,
giái quyOt các van dO phát sinh lien quan d4n ng bâo hQ 4 slit khu we lay
nude slit hoat cüa cOng trIit khai thác nude trOn dja bàn theo thâm quyOn.
Diu 4. Cáe t6 chüc, cá itun, hQ gia dInh slit song, boat dQng san xuat,
kilt doanh, djeh vi trong ph?m vi ng bào hQ 4 slit khu we lay mite slit hoat
dâ duçie phO duyt, cOng bO có tnách nhim phãi Sn thu các quy djit vO hành lang
bão 4 nguOn nude, bào 4 nguOn nude duti dat và than thu các yOu câu kháe ye
báo 4 tài nguyen nude theo quy djit cüa pháp lu3t vO tài nguyen mite.
Diu 5. Chánh Van phông UBND tiit, Giám d& Sd Tài nguyen và MOl
trutng, Chu tjch UBND huyn Cái Be, Chü tjch UBND xa My Luong, TO hgp
tác cap mite slit boat nOng thOn ap Luo'ng Tn và eáe dan vj, cá nhân cô lien
quan chju trách nhirn thi hành QuyOt djit nay.
Quy&t djnh nay eó hiu 1cm i4 tir ngày k9./,ANoi IzJ:?in:
- Nhu Diêu 5;
- Cue Quãn 19 tãi nguyen nute;
- PCT P1mm AnhTuan;
- VPUB: PVP Trãn Hoàng Nht N
- Luu: yT, P.KT (Nhä, Tam).
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