UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
T!NH TIEN GIANG
S: t1O /QD-UBND

Tin Giang, ngàyiYthángj nãm 2019

QUYET D!NH
Phê duyt vüng bão h v sinh khu viyc lay ntró'c sinh hoit dôi vói cong trInh
khai thác ntrrc du'ó'i dat cüa Cong ty TNHH mt thành viên cap nu*c Tiên
Giang t,i âp Hi TrI, xã Hi Xuãn, huyn Cal Ly, tinh Tiên Giang
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TNH TIEN GIANG
Can cix Lut T chüc ChInh quyn dja phlrGng ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cü Lut Tài nguyen nuâc ngày 21 tháng 6 näm 2012;
Can cü Thông tu s 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 näm 2016 cüa
Bô Tài nguyênvà Môi tru'ô'ng quy djnh vic xác djnh và cong bO vüng bâo h v
sinh khu virc lay nithc sinh hot;
Theo d nghj cüa Giám dc Si Tài nguyen và MOi tri.thng ti Th trInh so
960/TTr-STNMT ngày 12 tháng 3 näm 2019,
QUYET DINII:
Diu 1. Phê duyt phm vi vi'ing bâo h v sinh khu vrc ly n'.rOc sinh
hott dôi vOi cong trInh khai thác nuôc dui dat cüa Cong ty TNHH Mt thành
viên cap nuó'c Tiên Giang, cii the nhu sau:
- Ten cOng trInh: Trrn cp nithc xã Hi Xuân cüa Cong ty TNHIH Mt
thành viên cap nuc Tiên Giang.
- Ngun nithc khai thác: nuó'c dual dat.
- Qui mô khai thác: 490 m3/ngày dêm.
- Vj trI cOng trInh khai thác: ging khoan (GK3) dt tti phn dt cong do
Uy ban nhân dan xâ Hi Xuân quLin l, ta ltc: LIp Hi TrI, xã Hi Xuân, huyn
CaiLy, tinh Tiên Giang; t9a d vj trI giêng khoan (VN2000, KTT 1 05°45 , müi
chiêu 6°): X: 1141191, Y: 537230.
- Phim vi vüng bão h v sinh khu virc lay nuôc: là 1 Om tInh t1r ming
giêng (theo Sci do vj trI cOng trInh khai thác nuâc du'O'i dat kern theo).
Diu 2. Yêu cu d& vó'i Cong ty TNHH Mt thành viên cap nuóc Tiên Giang:
1. Phi hçip vâi Uy ban nhân dan (vit tt UBND) huyn Cai Lay, UBND
xA Hi Xuân và các co quan lien quan xác djnh ranh gió'i phtm vi cüa vüng bào
ho ye sinh khu virc lay nuóc sinh hott cüa cong trinh trên thirc dja sau khi dugc
phé duyt, cOng bO.
2. Bâo v ngun nuâc do rnInh trçrc tip khai thác, sr ding; theo dOi, giám
sat các hoat dng trong vüng bâo h v sinh khu vrc lay nuóc sinh hott cüa
cOng trInh. Trung hçp phát hin hành vi gay ô nhiein hoc có nguy co gay o
nhirn, khOng bâo darn an toàn cho vic khai thác nuac ciLia cong trInh vâ các
hành vi vi phrn pháp 1ut ye tài nguyen nuóc khác trong phrn vi vüng bäo h
v sinh khu virc lay nuâc sinh hot ciLia cong trinh khai thác thI phâi kjp thai
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ngän chn, dng thai báo cáo ngay dn chInh quyn dja phuang ncii dt vi trI
cong trInh dê x1r 1.
3. Nghiêm crn xâ nrnc thai, dua các chtt thai vào vüng báo h v sinh
khu virc lay ni.thc sinh hot; xâ nuóc thai chua qua xir 1 hoc xir 1 chua dt tiêu
chuân, quy chuân k5 thut vào nguôn nrnfc.
4. Trong phim vi vüng bâo h v sinh khu virc 1y nuóc sinh hot phái
tuân thu các quy djnh ye hành lang báo v nguôn nuc, báo v nguOn nuOc duâi
dat và tuân thu các yêu câu khác ye bào v tài nguyen nuóc theo quy djnh cüa
pháp lust ye tài nguyen nuó'c.
Diu 3. Giao S Tài nguyen và Môi trung, UBND huyn Cai Lay,
UBND xã Hôi Xuân:
1. S Tài nguyen và Môi truô'ng, UBND huyn Cai Lay, UBND xã Hi
Xuân thông báo trên trang thông tin din t1r, niêm yet trên bang tin cüa xã, a
trong vông 5 ngày lam vic kê tr ngày nhn ducrc quyêt djnh phê duyt vüng bào
h v sinh khu virc lay nuó'c sinh hot dôi vói cOng trInh khai thác rnthc duâi dat
cüa Cong ty TNH}-I Mt thành viên cap nuâc Tiên Giang. Sâ Tài nguyen và MOi
tnthng có trách nhirn dOn dôc, huàng dan, giám sat Cong ty TNT-IZH Mt thành
viên cap nrnc Tiên Giang thrc hin vic xác djnh ranh gii vüng bâo hO v sinh
khu vrc lay nuOc sinh hot tren thirc dja sau khi du'gc phê duyt, cOng bô.
2. UBND huyn Cal Lay, UBNID xã HOi Xuân có trách nhim phôi hc'p vth
Cong ty TNT-il-I MOt thành viên cap ni.rc Tiên Giang và các co quan lien quan
trén dja bàn xác djnh ranh giói phm vi cüa vüng bào hO v sinh khu virc lay nuc
sinh hoit trên thrc dja sau khi duçic phê duyt, cOng bô; thrc hin các bin pháp
bào v chat luçing nguOn nuàc sinh hot tren dja bàn quán 1; tiêp nhn thông tin,
giãi quyêt các van de phát sinh lien quan den ving bào hO v sinh khu vrc lay
rnthc sinh boat cüa cong trInh khai thác nuó'c trên dja bàn theo thâm quyCn.
Diu 4. Các t chuc, cá nhân, hO gia dInh sinh sng, hot dng san xut,
kinh doanh, dich vu trong phrn vi vüng báo hO v sinh khu vçrc lay nirâc sinh ho?t
dã duqc phé duyt, cOng bO có trách nhim phái tuãn thu các quy djnh ye hành lang
bâo v nguôn nuOc, bào v nguOn nuc dithi dat và tuân thu các yêu câu khác ye
bào v tài nguyen nuâc theo quy djnh cüa pháp 1ut ye tài nguyen nuc.
Diu 5. Chánh Van phông Doàn di biu Quc hOi, HOi dng nhân dan và
UBND tinh; Giám dOc S Tài nguyen và MOi tru&ng; Chü tjch UBND huyn
Cai Lay; Chu tjch UBND xã HOi Xuân; Cong ty TNIHII-I MOt thành viên cap
nuâc Tiên Giang và các dan vj, cá nhan có lien quan chju trách nhim thi hành
Quyet djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu lrc k tr ngày
Noi n/ian:
- Nhii Diêu 5;
- Cic Quân 1 tài nguyen nu'óc;
- PCI Pham Anh Tuân;
- VP.DDBQH-HDND-UBND: CVP vàçácPCVP;
- Lxu: VT, P.KTTC (Nhä, Tarn).

KT.CHU T!Cik'
PIIO CHU TICH
..

.—jJ
—

7.
- -'

1 '-•,_
'...,
,,
.;t2...d;i
-..
e
•

':•.--:••-

.7

- _p--•_.

?'

-. ._.-

2

