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QUYET D!NH
Phê duyt vüng bão h v sinh khu virc Iy nu'ó'c sinh hoit di vó'i cong trInh
khai thác nu&c du'ói dat cüa Cong ty TNTIH MTV cap ntró'c Tiên Giang tii
âp M5 Tu'ô'ng, xã Thin Trung, huyn Cái B, tinh Tiên Giang
CHU T!CH UY BAN NTIAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cir Lut T chirc ChInh quyn dja phu'ang ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can ctr Lut Tài nguyen nuâc ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can cir Thông tu' s 24/201 6/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nàm 2016 cüa
B Tài nguyen va Môi tru'ô'ng quy djnh vic xác djnh và Cong bô yang bào h v
sinh khu virc lay nu'c sinh hoat;
Theo d nghj cüa Giám déic S& Tài nguyen và Môi tru'ng tai Th trInh s
394/TTr-STNIMT ngày 24 tháng 01 11am 2019,
QUYET DINH:
Diu 1. Phê duyt phm vi ving bão h v sinh khu virc 1.y nuâc sinh
boat doi vi Cong trinh khai thác nuc dithi dat cita Cong ty TNHH MTV cap
nithc Tiên Giang, cii the nhu sau:
- Ten cOng trmnh: cong trInh khai thác nuc du'd dt (GK2) cüa Cong ty
TNIHIH MTV cap nuc Tiên Giang.
- Ngun nu'âc khai thác: nuc drni dt.
- Qui mO khai thác: 240 m3/ngày dêm.
- Vj trI cong trInh khai thác: ging khoan 2 dt tai phn dt cUa Cong ty
TNBH MTV cap nuó'c Tiên Giang, t9a lac âp M Tu'ng, xã Thin Trung,
huyn Cái Be, tinh Tiên Giang; tça d vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°):
GK2 : X: 1152283,Y: 520421.
- Pham vi vüng bào h v sinh khu vvc l.y nu'óc: là 9 m tInh tü rning
giêng (theo so' do vj tn cOng tnlnh khai thác nu'ó'c dithi dat kern theo).
Diu 2. Yêu cu d& vâi COng ty TNRH MTV cp mthc Tin Giang:
1. Phi hçp vOi Uy ban nhân dan vit tt UBND) huyn Cái B, UBND
xà Thin Trung và CáC cG quan lien quan xác djnh ranh giâi pham vi cüa yang
bào h v sinh khu vrc lay nu'c sinb boat cüa cong trInh trên thirc dja sau khi
du'gc pbê duyt, cong bO.
2. Báo v ngun nuc do mInh tiVc tip khai thác, s1i ding; theo dôi, giám
sat các hoat dng trong yang bâo h v sinh khu virc lay nithc sinh boat cüa
cong trInh. Tru'è'ng hp phát hin hành vi gay ô nhim ho.c có nguy co' gay ô
nhirn, kbông bào dam an toàn cho vic kbai tbác nu'óc cüa cong trInh và CáC
hành vi vi pham pháp 1ut ye tài nguyen nu'óc khác trong pham vi yang bào h
v sinh 1bu virc lay nuó'c sinh boat cüa cOng trInh kbai thác thI phâi kjp thi

ngàn chn, dng thai báo cáo ngay dn chInh quyn dja phu'crng noi dt vj trI
cong trInh dê xir 1.
3. Nghiêm cm xà nuc thai, dua các cht thai vào vüng bào hO v sinh
khuvrc lay nu'ó'c sinh hoat; xà nu'ó'c thai chu'a qua xr 1 hoc xü, 1 chua dt tiêu
chuân, quy chuân k thut vào nguOn nuóc.
4. Trong phrn vi yang bào hO v sinh khu v1rc 1y nu'c sinh hot phài
tuan thu các quy djnh ye hanh lang bào v nguôn nuâc, bão v nguôn nithc dithi
dat và tuânthü các yêu câu khác ye bào v tài nguyen nuc theo quy djnh cüa
pháp 1ut ye tài nguyen nuóc.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi trithng, UBND huyn Cái Be, UBND
xà Thin Trung:
1. S& Tài nguyen và Môi truông, UBND huyn Cái B, UBND xà Thin
Trung thông báo trên trang thông tin din tCr, niêm yet trên bang tin cüa phung,
khu phô trong vông 5 ngày lam vic kê tr ngày nhn duçic quyêt djnh phê duyt
vUng bào hO v sinh khu vixc lay nithc sinh hot dôi vâi cong trmnh khai thác
nu'9c duth dat cüa Cong ty TNHH MTV cap nithc Tiên Giang. S& Tài nguyen
và Môi trixô'ng có trách nhim dOn dOc, hu'óng dan, giám sat Cong ty TNHH
MTV cap nu,óc Tiên Giang thirc hin vic xác djnh ranh gii ng bào hO v
sinh khu v1rc lay nuót sinh hot trên thirc dja sau khi dugc phê duyt, cOng bô.
2. UBNID huyn CáiBè, UBND xà M Trung có trách nhim phOi hgp
vi Cong ty TNHH MTV cap nuc Tiên Giang và các co' quan lien quan trên dja
bàn xác djnh ranh giói phrn vi cüa vung bào hO v sinh khu vçrc lay nuóc sinh
hoat trên thirc dja sau khi du'qc phê duyt, cOng bô; th1rc hin các bin pháp bâo
v chat lung nguOn nithc sinh ho.t trên dja bàn quãn l; tiêp nhn thông tin,
giái quyêt các van dê phát sinh lien quan den ng bào hO v sinh khuvrc lay
nuc sinh hot cüa cong trInh khai thác nu'âc tren dja bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Các t chirc, cá nhãn, hO gia dInh sinh sang, boat dng san xut,
kinh doanh, djch v1i trong phm vi ng bào hO v sinh khu vçrc lay nu'c sinh hot
d dugc phê duyt, cOng bO có trách nhim phài tuân thu các quy djnh ye hãnh lang
bão v nguOn nu'c, bào v nguOn nuâc du'ói dat và tuân thu các yêu câu khác ye
bào v tài nguyen niióc theo quy dnh cua pháp lut vC tài nguyen nu'âc.
Diu 5. Chánh Van phông Don Di biki Quc hOi, HOi dng nhân dan và
UBND tinh; Giám dOc S Tài nguyen và MOi tru'ng; Chii tch UBND huyn Cái
Be; Ch tjch IJBND xã Thin Trung; Cong ty TN}II-I MTV cap nuo'c Tien Giang
và các do'n vj, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet dnh nay.
Quyt djnh nay có hiu 1c k tii ngày
No'i n/i mn:
- Nhu' Diêu 5;
- Cic Quân I tài nguyen nu'óc;
- PCT Pharn Anh Tun;
- VP.f)DBQH-HDND-UBND: CVP và các PCVP;
- Lu'u: VT, P.KTTC (Nhä, Tarn). .-
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