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QUYET D!NH
Phê duyt viIng bão h v sinh khu v.rc 1y nu'&c sinh hot di vói cong trInh
khai thác nu&c diró'i dt cüa Cong ty TNEIH MTV cp ntró'c Tiên Giang tii
khu phô 2, phu'ô'ng 1, thj xâ Cai Ly, tinh Tiên Giang
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cü Lut T ehirc ChInh quyn dja phu'ong ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cü Lut Tài nguyen nithc ngày 21 tháng 6 nAm 2012;
Can ci Thông tu s 24/201 6/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 näm 2016 cüa
B Tài nguyen và Môi tru'ng quy cllnh vic xác d:jnh và cong bô vüng bào h v
sinh khu virc lay nuó'c sinh hoat;
Theo d nghi cüa Giám dác Si Tài nguyen và Môi tri.thng tai Th trInh
57/TTr-STNMT ngày 05 tháng 01 näm 2019,
QUYET DINH:
Diu 1. Phê duyt phm vi vüng bão h v sinh khu v1rc 1y nithc sinh
hot doi vth cong trInh khai thác nithc duói dat cüa Cong ty TNB1H MTV cap
nuó'c Tiên Giang, ci,i the nhu' sau:
- Ten cong trInh: cong trInh khai thác nuâc duói dt (GK1) cüa Cong ty
TNTIII MTV cap rnthc Tiên Giang.
- Ngun nithc khai thác: nuó'c duói dat.
- Qui rnô khai thác: 1.000 m3lngày dêm.
- Vj trI cong trInh khai thác: ging khoan GK1 dt trén thüa dt cüa Cong
ty TNHH MTV
nuó'c Tiên Giang; ta lac khu phô 2, phu'è'ng 1, thj xä Cai
Lay, tinh Tiên Giang; t9a d vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X:
1150462, Y: 539966.
- Phm vi ving bâo h v sinh khu virc ly nuc: là 20m tInh tir ming
giêng (theo so' do vj trI cOng trInh khai thác nwó'c du'ó'i dat kern theo).
Diêu 2. Yêu cau dôi vi Cong ty TNT-lET MTV c.p nu'ó'c Tiên Giang:
1. Phi hçip vi Uy ban nhân dan (vi& tt UBND) thj xà Cai Lay, UBND
phung 1 và các co quan lien quan xác djnh ranh giói phm vi cüa vüng bào h
v sinh khu virc lay nuóc sinh hoat cüa cOng trInh trên thirc dja sau khi du'gc phê
duyt, Cong bô.
2. Bão v ngun niió'c do mInh trirc tip khai thác, si1 dçing; theo döi, giárn
sat các hoat dng trong vüng bâo h v sinh khu vrc lay nu&c sinh hot cüa
cong trinh. Trixô'ng hp phát hin hành vi gay ô nhiêm hoc có nguy c gay ô
nhiêm, lthong bào dam an toàn cho vic khai thác nuó'c cüa cong trInh và các
hành vi vi phrn pháp 1u.t ye tài nguyen nuó'c khác trong phm vi yang bào h
v sinh khu virc lay nithc sinh hott cüa cOng trInh khai thác thI phái kjp thai
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ngàn chn, dng thôi báo cáo ngay dn chInh quyn dja phuong nai dt vj trI
cong trInh dê xü l.
3. Nghiêm cm xâ nrnc thai, dua các chit thai vào yang bào h v sinh
khu viic lay nu'c sinh hot; xà nuc thai chua qua xü l hoc xr l chua dat tiêu
chuân, quy chuân k5 thu.t vào nguôn nithc.
4. Trong phtm vi vüng bâo hO v sinh khu v11c ly nuâc sinh boat phâi
tuân thu các quy djnh ye hành lang báo v nguôn nithc, báo v nguôn nu'óc duói
dat và tuânthü các yeu câu kbác ye báo v tài nguyen nuâc theo quy djnh cüa
pháp 1u.t ye tài nguyen nithc.
Din 3. Giao S& Tài nguyen và Môi truYng, UBND thj xã Cai Lay,
UBND phuing 1:
1. S Tài nguyen và Môi trixông, UBND thj xâ Cai Lay, UBND phumg 1
thông báo trên trang thông tin din tcr, niêm yet trên bang tin cUa phi.thng, khu
phô trong vông 5 ngày lam vic kê tr ngày nhn duc quyêt djnh phê duyt
ng bào hO v sinh khu virc lay nithc sinh hott dOi vói cong trinh khai thác
nuic dithi dat cüa Cong ty TNHH MTV cap nuó'c Tiên Giang. S& Tài nguyen
và MOi tri.thng có trách nhim don doe, hung dan, giám sat Cong ty TNHIH
MTV cap nuâc Tiên Giang thirc hin vic xác djnh ranh giói vüng bão hO v
sinh khu vçrc lay nithc sinh hoat trên thirc dja sau khi duçic phê duyt, Cong bô.
2. UBND thj xã Cai Lay, UBND phung 1 có trách thim phi hçip vói
Cong ty TNHET MTV cap nurc Tiên Giang và các ca quan lien quan trên dja
bàn xác djnh ranh giói pham vi cüa ng bâo hO v sinh khu vçrc lay nuâc sinh
hoat tren thirc dja sau khi duçc phé duyt, cong bô; thirc hin các bin pháp báo
v chat lugng nguôn nithc sinh hoat tren dja bàn quàn l; tiep nhn thông tin,
giãi quyet các van e phát sinh lien quan den ng bào hO v sinh khuvirc lay
nuóc sinh hoat cüa cong trInh khai thác nuc trên dja bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Các t chc, cá nhân, hO gia dinh sinh sng, hoat dOng san xut,
kinh doanh, djch vii trong phm vi vüng bâo hO v sinh khu we lay nithc sinh boat
d dugc phe duyt, cong bô có trách nhim phài man thu các quy djnh ye hành lang
bào v nguôn nuâc, bao v nguôn nuóc duth dat a tuân thu các yeu câu khác ye
báo v tài nguyen nuâc theo quy djnh cüa pháp lut ye tài nguyen nuâc.
Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S& Tài nguyen và Môi
tru'ng, Chu tjch UBND thj xä Cai Lay, Ch tjch UBND phuing 1, Cong ty
TNIEIH MTV cap nithc Tiên Giang và các dan vj, cá nhân có lien quan chju
trách nhim thi hành Quyet djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu lirc 1c ttr ngày k./,tL'
Noi nit in:
- Nhu Diéu 5;
- Cic Quán 1 tài nguyen ni.ràc;
- PCT Pham Anh Tuân;
- VP.DDBQH-HDND-UBND: CVP và các PCVP;
- Luu: VT, P.KTTC (Nh, Târn).,
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