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UY BAN NIIAN DAN
TINH TIEN GIANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
J3c 1p - Tir do - Hinh phñc

S44Oi7QfY-UBND

Tthn Giang, ngày 28 tháng 12 ndm 2018

QUYET DINH
Phê duyt vñng bào h v sinh khu vçc Iy rnthc sinh hoit di vó'i cong trInh
khai thác nithc du'ói dat cüa Cong ty TNHH Thun Phü ti ãp Khu Phô, xã
Tam Hip, huyn Châu Thành, tinh Tiên Giang
CHU TCH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cir Lut T chirc ChInh quyn dja phu'cing ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cü Lut Tài nguyen nu'âc ngày 21 tháng 6 nAm 2012;
Can cir Thông tu' s 24/201 6/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nàrn 2016 cña
B Tài nguyen Va Môi tnthng quy djnh vic xác djnh và Cong bô vüng bâo h v
sinh khu v1rc lay nu'ó'c sinh hot;
Theo d nghj cüa Giám dc S& Tài nguyen và MOi trung tai Th trInh s
6999/TTr-STNMT ngày 26 tháng 12 nArn 2018,
QUYET D!NH:
Biu 1. Phê duyt phrn vi vüng bào h v sinh khu virc ly nithc sinh
hot di vói Cong trinh khai thác nu'ó'c dixó'i dat cüa Cong ty TNHH Thun Phii,
cu the nhu sau:
- Ten cOng trInh: cOng trInh khai thác nu'âc du'i dt (GK1) ciia Cong ty
TNHH Thun Phui.
- Ngun nu'ó'c khai thác: nu'9c drn9i dat.
- Qui mO khai thác: 84 m3/ngày dêrn.
- V tn cOng trInh khai thác: d.t trên thua dt cüa Cong ty TNHH Thun
Ph1T; toa lac âp Khu phô, xã Tam Hip, huyn Châu Thành, tinh Tiên Giang; t9a
d vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1151157, Y: 560625.
- Phrn vi vllng bão h v sinh khu vgrc ly nu'ó'c: là 20rn tInh tü' rning
giêng (theo so' do vj trI cOng trInh khai thác nu'ó'c du'ó'i dat kern theo).
Biu 2. Yêu cu di vth Cong ty TNT-il-I Thi4n Phii:
1. Ph6i hgp vói Uy ban nhân dan (vi& tt UBND) huyn Châu Thành,
UBND x. Tarn Hip và CáC ca quan lien quan xác djnh ranh gii phm vi cUa
ving bão h v sinh khu vrc lay nu'óc sinh hoat cüa cOng trInh trên th1rc dja sau
khi dirge phe duyt, cOng bô.
2. Bào v ngun nuc do mInh trrc tip khai thác, sur diing; theo döi, giám
sat các hoat dng trong v1ing bào h v sinh khu virc lay nu'ó'c sinh hot cUa
cOng trInh. Tru'è'ng hgp phát hin hành vi gay ô nhim hoc có nguy ca gay ô
nhiêrn, không bào darn an toàn cho vic khai thác nuó'c cüa cOng trmnh và CáC
hành vi vi phrn pháp lut ye tài nguyen nuó'c khác trong phrn vi yang báo h
v sinh khu vçi'c lay nu'ó'c sinh hoat cUa cOng trInh khai thác thI phâi kjp thii
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ngàn chn, dng th?i báo cáo ngay dn chIith quyn da phi.xcing nai d.t vj trI
cong trInh dê xir 1.
3. Nghiêrn crn xâ nuc thai, du'a các cht thai vào yang bâo hO v sinh
khuvirc lay nuâc sinh hot; xà nithc thai chu'a qua xü 1 hoc x11 1 chu'a dt tiêu
chuân, quy chuân lc thi4t vào nguôn nu'c.
4. Trong phtrn vi v1ng bào hO v sinh khu v1rc 1y nuâc sinh hot phài
tuân thu các quy dnh ye hành lang bào v nguôn nithc, bào v nguôn nu'Oc du'ó'i
dat va tuânthü các yêu câu khác ye bão v tài nguyen nithc theo quy djnh cia
pháp 1ut ye tài nguyen nithc.
Diu 3. Giao S Tài nguyen và Môi truô'ng, UBND huyn Châu Thành,
UBND xâ Tarn Hip:
1. S Tài nguyen và Môi trung, UBND huyn Châu Thành, UBND xâ
Tarn Hip thông báo trên trang thông tin din tir, niêm yet trên bang tin ci1a xã,
ap trong vông 5 ngày lam vic kê t ngày nhn duçc quyet djnh phê duyt vmg
bão hO v sinh khu v1rc lay nuóc sinE hoat dôi vth cong trInh khai thác nu'c
dui dat cüa Cong ty TNHH Thun Phü. S& Tài nguyen và MOi trumg có trách
nhirn don dOe, huóng dan, giám sat Cong ty TNTIII Thun Phti thirc hin vic
xác djnh ranh giri vüng bào hO v sinh khu vrc lay nuóc sinh hoat trên thirc dja
sau khi du'cic phê duyt, cong bô.
2. UBND huyn Châu Thành, UBND x Tarn Hip có trách nhim phôi
h9p vâi Cong ty TNHIH Thun Ph'Ci và CáC co quan lien quan trên dja bàn xác
dnh ranh giâi phrn vi cüa vüng bào hQ v sinh khu v1rc lay nu'ó'c sinh hot trên
thrc da sau khi du'çic phê duyt, cOng bô; thirc hin các bin pháp bào v chat
lu'9'ng nguOn nu'óc sinh hot tren dja bàn quán l; tiep nhn thông tin, giâi quyêt
các van de phát sinh lien quan den yang bào hO v sinh khu virc lay nuâc sinh
hot cüa cOng trInh khai thác nu'ó'c trên dja bàn theo thârn quyên.
Diti 4. Các th chic, Ca nhân, hO gia dmnh sinh sng, hot dOng san xut,
kinh doanh, djch vii trong phrn vi ng bào ho v sinE khu vrc lay nuâc sinh ho?.t
dä du'gc phê duyt, cOng bô có trách nhim phai tuân thU các quy djnh ye hành lang
bão 4 nguOn nu'c, bào 4 nguôn nithc duó'i dat và tuân thu các yeu câu khác ye
báo 4 tài nguyen ntthc theo quy djnh cUa pháp lust ye tài nguyen nuâc.
Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S& Tài nguyen và MOi
tru'ing, ChU tjch UBND huyn Châu Thành, ChU tjch UBND xä Tarn Hip,
Cong ty TNHH Thun PhU và các dan vj, Ca nhân có lien quan chju trách nhim
thi hành Quyet djnh nay.
Quyet djnh nay có hiu lrc ke tr ngây
No'i nit in:
- Nhu' Diêu 5;
- Cic Quãii 1 tài nguyen nu'óc;
- PCT Pharn AnhTun;
- VPUB: PVP Trân Hoàng Nht Narn;
- Lru: VT, P.ICT (Nh, Tarn).
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