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QUYET DINH
Phe duyçt vung bao hy vç sinh khu vijc lay rnro'c sinh hoit doi vo'i cong tnnh khai
thác nirrc dtró'i dt cüa Cong ty TNIIII Mt thành viên
ntroc Tin Giang tii
p M Hôa, xã M Trung, huyn Cái B, ünh Tin Giang
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CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cü Lut T chirc ChInh quyn dja phuxmg ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cü Lust Tài nguyen nrnc ngày 21 tháng 6 11am 2012;
Can cir Thông tu
24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 näm 2016 cüa
B Tài nguyen và Môi trung quy djnh vic xác djnh và cong bô vüng bâo h v
sinh khu virc lay nuOc sinh hot;
Theo dê nghj cUa Giám dôc S Tài nguyen và Môi trung tai Th trinh
1 127/TTr-STNMT ngây 20 tháng 3 näm 2019,
QUYET DNH:
Diu 1. Phê duyt phm vi vüng bão h v sinh khu vrc lay nu&c sinh
hot dôi vâi cong trinh khai thác ni.n9c duOi dat cüa Cong ty TNHH Mt thành
viên cap nrnic Tiên Giang, ci1 the nhis sau:
- Ten cong trInh: Tram cap nuOc M Trung cüa Cong ty TNHH Mt
thành viên cap nithc Tiên Giang.
- Nguôn nuâc khai thác: nuó'c duth dat.
- Qui mô khai thác: 195 m3/ngày dém.
- Vj trI cong trInh khai thác: giêng khoan GK3 d.t trên phân dat cüa bà
Phan Thi Ngoc, tça lac: âp M5T Hôa, xã M5 Trung, huyn Cái B, tinh Tiên
Giang; T9a d vi trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 60): GK3 X3: 1155412, Y3:
516395.
- Phim vi vüng bão h v sinh khu virc ly nuc sinh hoit: ging khoan
GK3 là 1 Om tInh tr ming giêng (theo sd do vj trI cong trInh khai thác nu'ó'c
dithi dat kern theo)
Diêu 2. Yêu câu dôi vi Cong ty TNHH MTV cap nuóc Tiên Giang:
1. Phôi hop vOi Uy ban nhân dan (viêt tat UBND) huyn Cái Be, UBND
xã M Trung các ccv quan lien quan xác djnh ranh giói phm vi cüa vüng bão
h v sinh khu vrc lay nuOc sinh hot cüa cong trInh trên thirc da sau khi dixçvc
phê duyt, cong bô.
2. Bâo v nguôn nithc do mInh trçrc tiêp khai thác, sir drng; theo dôi, giám
sat các hoat dng trong vüng bâo h v sinh khu vrc lay nuâc sinh hoat cüa
cOng trInh. Trung hçvp phát hin hành vi gay nhiêm hoc có nguy ccv gay ô
nhim, khOng bão dam an toàn cho vic khai thác nuâc cüa cong trinh và các
hành vi vi phtrn pháp lut ye tài nguyen nrnc khác trong phrn vi vüng bâo h
v sinh khu virc lay nuóc sinh hoat cüa cOng trInh khai thác thI phãi kjp thè'i
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ngän chtn, dông thai báo cáo ngay dn chInh quyn dja phuang noi dt vj trI
cong trInh dé xü 1.
3. Nghiêm cam xá nuc thai, dua các chat thai vào vüng bâo h v sinh
khu vrc lay rnthc sinh hoat; xâ nuOc thai chua qua xir l hotc xü 1 chiia dt tiêu
chuân, quy chuân k thut vào nguôn nrnrc.
4. Trong phtm vi vüng bão h v sinh khu virc lay nuóc sinh hott phãi
tuân thU các quy djnh ye hành lang báo v nguôn niic, bão v nguôn nithc drni
dat va tuân thU cac yêu câu khác ye bào v tài nguyen nuâc theo quy djnh cUa
pháp 1ut ye tài nguyen nuâc.
Diêu 3. Giao Sà Tài nguyen và Môi truông, UBND huyn Cái B, UBND
xâ M5' Trung:
1. Sâ Tài nguyen và Môi trumg, UBND huyn Cái B, UBND xã M
Trung thông báo trên trang thông tin din tU, niem yet trên bang tin cUa xã, ap
trong vông 5 ngày lam vic ke tr ngày nhn duçc quyêt djnh phê duyt vUng báo
h v sinh khu vçrc lay nuc sinh hot dôi vôi cong trInh khai thác nrnc disâi dat
cUa Cong ty TNHH Mt thành viên cap nuâc Tiên Giang. S& Tài nguyen và Môi
tnr?Yng có trách nhim don dôc, hung dan, giám sat Cong ty TNHH Mt thành
viên cap nrnc Tiên Giang thirc hin vic xác djnh ranh gith vUng bâo h v sinh
khu vuc lay niiâc sinh hoat trên thrc dja sau khi duçic phê duyt, cOng bO.
2. UBND huyn Cái Be, UBND xâ M5 Trung có trách nhim phôi hqp vói
Cong ty TNT-IH Mt thành viên cap nithc Tiên Giang và các cci quan lien quan
trên dja bàn xác djnh ranh gi9i phtm vi cUa vUng bâo h v sinh khu vçrc lay nuc
sinh hott trén thirc djasau khi duqc phê duyt, cong bô; thirc hin các bin pháp
bâo v chat liiçing nguôn nuâc sinh hoat trên dja bàn quãn l; tiep nhn thông tin,
giài quyêt các van d phát sinh lien quan den vüng bão h v sinh khu vçrc lay
nithc sinh hoit cUa cong trInh khai thác nuc trén dja bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Các to chUc, cá nhân, h gia dInh sinh song, hot dng san xuât,
kinh doanh, djch vii trong phm vi vUng bâo h v sinh khu virc lay nuOc sinh hoat
dâ duçc phê duyt, cOng bO có trách nhim phài tuân thU các quy djnh ye hành lang
bão v nguôn nthc, bâo v nguôn nithc duth dat và tuan thU các yeu cau khác ye
bào v tài nguyen nuâc theo quy djnh cUa pháp lut ye tài nguyen nuâc.
Diêu 5. Chánh Van phông Doàn di biêu Quôc hOi, HOi dOng than dan yà
Uy ban nhan dan tinh; Giám doe Sà Tài nguyen và MOi trung; ChU tjch UBND
huyn Cái Be; ChU tjch UBNI) xâ M Trung; Cong ty TNT-IH Mt thành vien
cap nu Tien Giang và các dan vj, cá than có lien quan chju trách nhim thi
hành Quyêt djnh nay.
Quyet djnh nay có hiu 1irc k tü ngày
KT.CHU T!CiPIJO CHU T!CH

Noi nhân:
- Nhr Diêu 5;
- Cue Quán 1 tài nguyen nu'óc;
- PCT Pham Anh Tuân;
- VP.DDBQH-HDND-UBND tinh: CVP và các P.CVP;
- Luu: VT, P.KTTC (Nhã, Tarn).
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