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QUYET ]MNH
Phê duyt vñng bão h v sinh khu virc Iy nu'&c sinh hoit di v&i cong
trInh khai thác nu'ó'c du'&i dat ella H kinh doanh Via trái cay Hông Sang
tii âp PhIi Thun, xã Long Khánh, thj xã Cai Ly, tinh Tiên Giang
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cir Lut T chirc ChInh quyn dja phuorng ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cü Lut Tài nguyen nu'Oc ngày 21 tháng 6 närn 2012;
Can cir Thông tu s 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 näm 2016 cUa
BO Tài nguyen và Môi tru'è'ng quy djnh vic xác djnh và cong bô yang bào h v
sinh khu vuc lay nu'c sinh hoat;
Theo c1 nghj cüa Giárn dc S& Tài nguyen và MOi tru'rng t.i Th trInh s
220/TTr-STNMT ngày 16 tháng 01 nàm 2019,
QUYET DINH:
Diu 1. Phê duyt phm vi vüng bào h v sinh khu virc ly nu'ó'c sinh
hoat dôi vi cong trinh khai thác nuc du'd dat cüa H kinh doanh Vçra trái cay
Hông Sang, cii the nhu sau:
- Ten cong trInh: cOng trmnh khai thác nuc du'i dt cüa H kinh doanh
Vira trái cay Hông Sang.
- Ngun nu'âc khai thác: nu'âc du'th dt.
- Qui mô khai thác: 30 m3lngày dêm.
- Yj trI cong trInh khai thác: ging khoan GK1 dt tai phn dt cüa ông
Trân Thanh Sang; t9a lac: âp Phü Thun, xã Long Khánh, th xã Cal Lay, tinh
Tiên Giang; t9a d vi trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1145231, Y:
541002.
- Pham vi vüng bão h v sinh khu vvc ly nuó'c: là 20m tInh tà ming
giêng (theo so' do vj trI cOng trinh khai thác nu'ó'c du'ó'i dat kern theo).
Diu 2. Yêu cu d& vi H kinh doanh Vira trái cay Hong Sang:
1. Phi h9p vói Uy ban nhân dan (vit tt UBND) thj xä Cai Lay, UBND
xã Long Khánh và các c quan lien quan xác djnh ranh gió'i phm vi cUa vüng
bào hO v sinh khu virc lay nu& sinh hot cüa cong trInh trên thc da sau khi
du'?c phê duyt, cOng bO.
2. Bâo v ngun nu'óc do mInh trirc tip khai thác, s1r dirng; theo döi, giárn
sat các hoat dng trong vüng bão hO v sinh khu virc lay nu'ó'c sinh hot cüa
cOng trInh. Tru'rng hgp phát hin hành vi gay ô nhiêm hoc có nguy Ca gay ô
nhiêm, khong báo darn an toàn cho vic khai thác nuó'c cüa cong trInh và các
hành vi vi phrn pháp lut ye tài nguyen nu'ó'c khác trong phm vi vüng báo hO
v sinh khu virc lay nu'ó'c sinh hot cüa cong trInh khai thác thI phài kp thai
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ngàn chin, dng thô'i báo cáo ngay dn chInh quyn da phu'ang ncii dt vi trI
cong trInh dê xi1 l.
3. Nghiêrn cm xà nithc thai, dixa các ch.t thai vào viing bão h v sinh
khuvirc lay nuôc sinh boat; xà nuó'c thai chua qua xi 1 hoc xi1 1 chu'a dat tiêu
chuân, quy chuân k thu.t vào nguôn nuâc.
4. Trong phm vi vüng bào h v sinh khu virc 1y nuc sinh hoat phài
tuân thu các quy djnh ye hânh lang bào v nguôn nuâc, báo v nguOn nu'c duâi
dat va tuânthü các yeu câu khác ye bão v tài nguyen nuâc theo quy djnh cüa
pháp 1ut ye tài nguyen nuâc.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi tru'ng, UBND thj xa Cai Lay,
UBNIJ xä Long Khánh:
1. So' Tài nguyen và Môi tru'O'ng, UBND huyn Cai Lay, UBND xa Long
Trung thông báo trên trang thông tin din tü, hem yet trên bang tin cia xã, âp
trong vOng 5 ngày lam vic kê tr ngày nhn diiqc quyêt dnh phê duyt vüng
bào h v sinh khu virc lay nu'c sinh boat dOi vói cong trInh khai thác nithc
dithi dat cüa H kinh doanh Vira trái cay Hông Sang. S& Tài nguyen và Môi
tril?Yng có trách nhim don dôc, hithng din, giám sat H kinh doanh Vira trái cay
Hông Sang thirc hin vic xác ctjnh ranh gió'i vüng bào h v sinh khu virc lay
nuâc sinh hoat trên thçrc dja sau khi dugc phê duyt, Cong bO.
2. UBND thj xã Cai Lay, UBND xã Long Khánh có trách nhim phOi hcrp
vi H kinh doanh Vra trái cay Hông Sang và các ca quan lien quan trên da bàn
xác dnh ranh gii pham vi cüa ving bào h v sinh khu v1rc lay nu'ó'c sinh hoat
trêri thçrc dja sau khi duçc phê duyt, cong bô; thirc hin các bin pháp bào v
chat 1u'çng nguOn nu'âc sinh hoat trén dja bàn quãn l; tiêp nhn thông tin, giâi
quyêt các van e phát sinh lien quan den vüng bào hO v sinh khu vrc lay nuác
sinh boat cüa Cong trInh khai thác nithc tren dja bàn theo thâm quyen.
Diu 4. Các t chirc, cá than, hO gia dlnh sinh sang, hot dng san xut,
kinh doanh, djch vii trong pham vi yang báo hO v sinh khu virc lay niróc sinh boat
d du'gc phê duyt, cong bO có trách nhim phãi tuân thu các quy djnh ye hãnh lang
bào v nguOn nithc, bào v nguôn nu'óc du'i dat và tuân thu các yêu cau khác ye
bào v tài nguyen nu'âc theo quy djnh cUa pháp lut ye tài nguyen nuóv.
Diu 5. Chánh Van phOng Doàn Dai biu Quc hOi, HOi dng nhan dan
và Uy ban nhân dan tinh,, Giám dOc S Tài nguyen va MOi trung, Chü tjch
UBND thj xã Cai Lay, Chü tjch UBND x Long Khánh, HO kinh doanh Vira trái
cay Hông Sang và các dan vj, cá nhân có lien quan chu trách nhim thi hành
Quyet djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu lc k tfx ngày lc./?(h
No'i n/ian:
- Nhu Diêu 5;
- Ciic Quân 1 tài nguyen nuó'c;
- PCT Phrn Anh Tuân;
- VP.DDBQH-HDND-UBND: CVP và các PCVP;
- Lu'u: VT, P.KTTC (Nh, Târn).
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