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QUYETDjNII
Phê duyt viIng bão h v sinh khu viyc Iy nu*c sinh hot d& vói cong
trmnh khai thác nut du'&i dat cüa To hçrp tác cap nut sinh hoyt
nOng thOn p M Vinh vã p Phü Tht4n tl p M Vinh,
xã Long Khánh, thj xã Cal Ly, tinh Tin Giang

CIIIJ T!CH 1W BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can eli Luat T6 chfrc ChInh quyn dja phuang ngày 19 théng 6 näm 2015;
Can cli Lu@ Tài nguyen nute ngày 21 thng 6 nãm 2012;
Can cü Thông ftr s 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 2 näm 2016 cüa
BO Tài nguyen và Môi trLr&ng quy djnh vic xác djnh và cong bO yang bàn hQ v
sinh kbu vrc
nu'óv sinh hoat;
Theo dà nghj cüa Giám d6 S& Tài nguyen và Môi trutng tal T?i trInh s6
5349/flr-STNMT ngày 08 tháng 10 nàm 2018,
lay

QUYET IMNH:
Diu 1. Phê duy pham vi vüng bàn hQ v sinh kbu vrc l&y nutc sinh
nuót sinh
boat dOi
cong trInb khai tháe nut di.r&i dat cüa To hcip tao
hoat nOng thOn âp M Vinh và âp Phli Thi4n (gçi t.t TO hccp tao âp My VinE và
ap PM Thuan), cii the thu sau:
- Ten cOng trInh: cOng trInh Ichai thác nuót duói dt cüa T hccp tác p
My Vinb và Pith Thuân.
- Ngun nuOe khai thác: nuóc dixâi Mt.
- Qui mO khai thác: 1 80m31ngày dOrn.
- Vj trI cong trinh kbai thác: gi&ng khoan 0K7 dt tai phân dat cOng do
Uy ban nhân dan xã Long Khánh quàn 1, tça lao: âp M5' VinE, xã Long Khánh,
thj xã Cai Lay, tinh Tiên Giang; tça dO vj trI gi&lg kboan (VN2000, 105°45, 6°):
X: 1145962,Y: 539141.
- Phm vi vüng bàn hQ v sinh khu we 1y rnrâe: là 20m tInE tfr ming
giêng (theo so dd vj frI cong trInh khai thác nu'óc dwól a'dt kern theo).
Di&z 2. Yêu c&u di vol T hqp tao p My Vinh và p PM Thun:
1. Phói hcrp vói CJy ban nhân dan (viM t&t UBND) thj xä Cai Lay, UBND
xã Long Khánh và cáo cY quan lien quan xáe djriE ranh giói ph?rn vi cüa vüng
báo hQ v sinE khu we, lay nuOc sinh boat eUa cOng trInh trén thvc dja sau khi
duge phê duyt, cong bO.
2. Bàn v ngun nutc do mInb tivc tip kbai thác, sà dyng; theo dOi, giárn
sat cáo hoat dung trong yang bâo ho v sinh khu vyc lay nithc sinE boat cUa
cOng trInb. Tru&ng hcip pbát hiOn banE vi gay ô nhiem hoc có nguy ca gay
nhim, khOng bàn dam an toàn cho viOc khai thác nuOc cüa cOng trInh và cáo
cap

voi

ap

o

hành vi vi ph?m pháp luat v tài nguyôn ntro'c khác trong phm vi vüng bâo hQ
v sixth khu vrc lay nuó'c sinh boat cüa cong trinh khai thác thI phái kjp th&i
ngãn chn, dông thôi báo cáo ngay den chInh quyên dja phucxng ncii dt vj tn
cong trInh âé xà l.
3. Nghiêm cAm xá nuOc thai, dim cáo chit thai vào vfing bào hQ v slit
khuvvc lay raxOc suit boat; xà nithc thai chua qua xô 1' hoc xü 1 chua dat tiêu
chuân, quy chuân k5 thuat vào nguôn nithc.
4. Trong phm vi vüng bão hQ v sinh khu we 1&y nuó'c sixth hoat phài
tuân thu cáo quy djnh ye hành lang bào v nguOn rnrOc, báo v nguôn nu&c duti
dat va tuânthü các yêu câu khác ye bào vG tài nguyen nithe theo quy djnh cUa
pháp luat ye tài nguyen nithc.
Diu 3. Giao SO Tài nguyen và MOi truäng, UBND thj xâ Cai Lay,
UBND xä Long Khánh:
1. SO Tâi nguyen và Môi tru&ng, UBND thj xä Cai Lay, UBND xã Long
Kháth thông báo trên trang thông tin din tCr, niOm yát trén bang tin cüa xä, âp
trong vông 5 ngày lam vice ké th ngày thQn ducic quyt djnh phê duyt vüng
bào hove sinhkhu vir0 lay nuOc sixth boat dOi vOl cOng truth khai thác nutc
duti dat eüa To hccp tao âp M vinh và âp Phü Thuan. SO Tài nguyen và Môi
trutng 06 trách thiOm don dOe, huóng dan, giám sat To hgp tác âp M Vinh Va
âp Phü Thuan th?c hien viOc xác djnh ranh giOl vüng bào hQ ye slit khu c lay
rnthc slit boat trên thvc dja sau khi dLrqc phê duyt, cOng bO.
2. UBNDthj xä Cal L3y, UBND xã Long Khánh 06 trách nhiem phi hqp
vOl To hqp tao âp M VTnh và âp Phü Thuan và cáo co quan lien quan trén dja
bàn xác djnh ranh giOl pham vi cüa vüng bâo hØ vO sixth khu vvc lay nutc sinh
boat trOn thirc dja sau khi duac phê duyt, cOng bo; thvc hiGn cáo biGn pháp báo
ye chat luvng nguOn nuOc slit boat trén dja bàn quãn l; tiêp than thông tin,
giài quyêt cáo van dê phát sinh lien quan den vüng bào hO ye sixth khuvvc lay
mite sinh boat cüa cOng trInh khai thác nuOc trOn dja bàn theo tham quyên.
Diu 4. Cáo tã chüe, có. than, hO gia dmnh slit sng, boat dQng san xu&t,
ldth doanh, djch vii trong phm vi vüng bao ho vO slit kbu vrc lay nuó'c sinh boat
dã dirge phê duy, cOng bO có tráeh nhiêm phai Sn thu cáo quy djnh ye hành lang
bào ye nguOn nutc, bao ye nguOn nuó'c duói dat và Sn thu cáo yêu câu khác ye
bào vO tài nguyen nuOc theo quy djnh cüa pháp 1u3t ye tài nguyen nuOc.
Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giám d'c SO Tài nguyen và MOi
truäng, Chü tjch UBND thj xft Cai Lay, Chñ tjch UBND xâ Long Kbánb, TO
hgp tác ap M Vtnh và ap Phü Thuan và cáo dan vj, cá than 06 lien quan chju
trách thiem thi bait QuyOt djnh nay.
Quyát djnh nay 06 hicu lc k tà ngày k./
Noi n/i in:
- Nhu Diêu 5;
- Cijc Quân 1' tài nguyen flute;
- PCT Pham AnhTuan;
- VPUB: PVP Trân Hoàng Nh8t Nam;
- Luu: VT, P.KT (Nh, TAm).g
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