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QTJYET D4NB
Phê duyt vüng bão h 4 sinh khu viyc Iy nu*c sinh hoyt d6i v&i cong trInh
khai thác nir&c dithi dt cüa TO hqp tác cung cp nut sinh hot p Bmnh
ba A ti ap Binh boa B, xa Tam Binh, huyçn Cai Ly, tinh Tien Giang
A

A

CUB T4CH 1W BAN N}IAN DAN TINE TIEN GIANG
Can cft L4t TO chüc OiInh quy&i dja phrning ngày 19 tháng 6 n5m 2015;
C cü Lut Tài nguyen nuàc ngày 21 tháng 6 nãm 2012;
Can cü Thông tir sO 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng 9 nm 2016 cüa
BØ Tài nguyêrxvà Môi tru&ng quy djnh vic xác djit và cong b6 vüng bàn hQ 4
sinh khu c lay nutc slit ho?t;
Theo ãO nghj cüa Giáni dOe Sà TM nguyen và Môi tnthng tai Ta trInh sO
5470/flr-STNMTngày 11 tháng 10 nAm 2018,
QUYET D!NB:
0i6 1. Phé duy phm vi vüng Mo ho # sinh khu vijc 1&y nuâc sinh hot
dOi vâi cOng trinh khai thác nuâc dtrâi dat cüa To hcxp tác cung c&p nirâc sinh hoat
âp BInh Hôa A, cx the nhxx sau:
- Ten cOng trinh: cOng trInh khai thác niréc dual Mt cUa TO hgp tác cung
cap nithc sinh ho?t ap BInh Hôa A.
- Ngu6n nuâc khai thac: nuâc dm51 Mt.
- Qui mô khai thac: 120 m3/ngày dêm.
- Vj fri cOng trInh khai thác: giOng khoan GK4 dt tai phãn dt cüa ông
Trân VAn Hoch, tya lac: 4p Bmnh Hôa B, xã Tam BInh, huyn Cal Lay, tinh
Tiên Giang; tça do vj fri giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1140302, Y:
541116.
- Ph?m vi vüng bâo hQ 4 slit khu we Iy rnr&c: là 20m tinh th ming
gi&ig (theo so' t8 Vj 171 cong trInh khai thác nuz5'c dwái dAt Jcèm theo).
A
A
?
then 2. Yeu cau
doiA...
vrn To hgp tac cung cap
nuoc sixth hoat ap Bmh Hoa A:
1.PhOi hgp veil Uy ban than dan (viOt t&t UBND) huyn Cal L3y, UBND
xä Tam BInh và the ca quan lien quan xác djnh ranh gieii ph?m vi cUa vüng bão
ho 4 slit khu virc lay nueic slit hoat cña cOng frInh trên thrc dja sau khi dirge
phê duyt, cong bO.
2. Báo 4 nguOn nithc do mInh trijc flOp khai tháe, sü dung; theo dôi, giám
sM cáo hot dQng trong vUng bão ho 4 slit khu vrc lay nueic sinh hot cüa
cOng trInh. Tru&ng hgp phát MOn hành vi gay ô nhim hoc có nguy co gay o
nhiki, khOng bão dam an toãn cho viOc khai thác nrn5c cUa cOng trInh và các
hành vi vi pham pháp lu@ ye tài nguyen rnthc khác trong pham vi vüng bão ho
ye sixth khu we lay nithc slit hot cüa cong trinh khai thác thI phâi kjp th&i
A

•

ngAn chàn, dAng th&i báo cáo ngay dAn chinh quyAn dja phuang nui dt vi trI
cong trinh dê xü 19.
3. Nghiêm c.m xá nuóc thai, dim cac ch&t thai vâo vUng bâo hQ v sinh
khuvirc lay rnrâc slit hoat; xá nu&e thai ehua qua xü 19 hoc xü 19 chua dat lieu
chuan, quy chuan ky thuat vao nguon ntrae.
4. Trong phm vi yang báo hO vO sinh khu we l&y nute slit boat phái
tufin thu eáe quy djnh vO hAnh lang báo vO nguôn nutc, báo vO nguôn nizâc dm91
dat va tuônthü cáe yêu câu khae vA bâo 4 tài nguyen nutc theo quy djnh eüa
pháp h4t ye tái nguyen nuâe.
Diu 3. Giao Sâ Tài nguyen và Môi truàng, UBND hu4n Cai Lay,
UBND xft Tam Bmnh:
1. S& Tâi nguyen va Môi tnthng, UBND htiyn Cai Lay, UBND xA Tam
BInh thông bao trOn tang thông tin diOn th, them yet trên bang tin cña xã, âp
tong vông S ngày lam v19e kO Ut ngày nhn thrqe quyêt djnh phê duy vüng
báo hQ 4 sinh khu we lay nixóe slit boat dOi vâi cOng trInh khai thác nithc
dm91 d& cüa TA hqp táe eung ep nuâc slit hoat p Birth Hôa A. S& Tài nguyen
và MOi truäng có trách nhim dOn dOe, hithng dan, giám sat To hcxp tác cung
ep rnthc slnh boat Ap Binh Hôa A the hiOn vice xáe djnh ranh giâi vüng bâo
ho # sinh khu we My nu&e slit hoat ten thge dja sau khi duqe phO duyt,
cong bO.
2. UBND hu4n Cai Lay, UBND xâ Tam Bmnh có tráeh nhiOm phAl hcrp
vUi TA hqp tác eting
nixâc slit hoat &p BInh Hôa A và cáe co quan lien quan
IrOn dja bàn xáe dinh ranh giói phm vi cüa vüng bào hØ 4 sinh khu we lay nuâe
sinh boat trOn thve dja sau khi duqe phO duyt, cOng bO; thve hin eae bin pháp
bão 4 chat luqng nguOn nuâc sixth boat trOn dja bàn quãn 19; tiOp nhn thông tin,
giái quyOt eae van â phát slit lien quan dOn yng bâo hO vO sinh khu we lay
nuâc sixth hoat cüa cOng trinh khai thác nuâe ttOn dja bàn theo thâm quyOn.
Di&x 4. Cáe tA chüc, eá nhãn, hO gia dinh slit sAng, boat dQng san xu&,
kinh doanh, dich vçi tong phm vi vüng bão hO 4 slit kbu we lay nuâe slit boat
da dirge phO duy, cong bA eó tráeh nhim phãi Sn thu cáe quy djnh ye hành lang
Ho ye nguAn nuóe, bão 4 nguAn nuóc duói dat và than thu các yOu eâu kháe vO
Ho 4 tái nguyen nithe theo quy djnh eüa pháp 1ut ye tâi nguyen nithe.
Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dAe S& Tài nguyen và MOi
trithng, Cbü tjeh TJBND hu4n Cai Lay, Cha tjeh UBND xä Tam Blnh, TO hgp
táe eung cap nirUe sinh boat &p Blnh Hôa A và các dn vj, cá nhãn eó liOn quan
ebju tráeb nhiGm thi hãnh QuyOt djnh nay.
QuyAt djnh nay có hiu litre kA tir ngáy k9./ IJ../
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.Nui nhin:
- Nhu Diàu 5;
- Cic Quân I tài nguyen nithc;
- PCT Pham Anh Tun;
- VPUB: PVP Trn Hoàng Nht Njnz
- Luu: VT, PIT (Nba, Tam).
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