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t BAN MIlAN DAN
TiNT! TIEN GIANG

CQNG HOA xA 1101 cut NGHIA VIT NAM
DQc 1p - Tr do - H3nh phüc

só: L3O2/QD-UBND

Tih Giang, ngay/Pthang/onam 2018

QUYET DjN}I
Phé duyt virng Mo h v sinh kim vyc Iy nut sinh h03t cMi vói cong trinh
khai thác nut dtrói (lt cüa Chi nhánh Cong ty c phn san xut hwo'ng Iiu Ech
Yang ti p Tan Hôa, xâ Tan HQI BOng, huyn Châu Thành, huh Tin Giang
CHU TECH 1W BAN NHAN DAN TINH TIEN GIANG
Can cü L4t T6 chüc ChInh quyk ctja phirong ngày 19 tháng 6 nAm 2015;
Cn cü L4t Tài nguyen ntrác ngày 21 tháng 6 nAm 2012;
Can eli Thông fix s6 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng 9 nàm 2016 cUa
BQ Tài nguyen và Môi truäng quy djth viec xac djth và cong b vñng bào hQ vG
sinh khu we lay nithc sinh hot;
Theo d nghj cüa Giám dáe Sà Tài nguyen và MOi trixäng t?i T& trInh s6
5472ITTr-STNMT ngây 11 tháng 10 nAm 2018,
QUYET BjNH:
Dieu 1. Phe duyçt p1mm vi vung bao hç vç smh khu we lay niroc smh hoat
dOi vâi cOng trinh khai thác nuâe dixôi Mt cüa CM nhánh COng ty cô phân san
xuât hirong lieu Ech Yang (gçi tAt CM nhánh COng ty Ech Yang), ei the thu sau:
- Ten cong trmh: cong trmh khai thac nuoc durn dat cua Clii nhanh Cong
tyEchVàng.
- Ngu6n nuóc khai thác: nuó'e duâi Mt.
- Qui mo khai thac: 35 m3/ngay dem.
- Yj trI cong trInh khai thác: gi&ig khoan 4t ti thIn Mt eüa Cong ty c6
phân san xuât huong 1iu Ech Yang, tga lac: ap Tan HOa, xã Tan HQi DOug,
huyn Châu Thành, tinh Tik Giang; tga d vi trI gMng khoan WN2000,
105°45 ,6°): X: 1161843, Y: 565421.
- Ph?m vi vüng bâo hQ v sinh khu we 1y nuâc: là 20m tIth tfr ming
giêng (So so' dd vi frI cong trInh khai thác nwov dwó'i Sit kern theo).
then 2. Yeu cau doi voi Clii nhanh Cong ty Ech Yang:
1. Phái hcxp vâi Uy ban nhãn dthi (vi& t&t UBND) huyn Châu Thãnh,
UBND xâ Tan HQi DOng và các co quan liOn quan xác djnh rath gió'i phm vi
cüa yang bào hQ v sith ldiu we My nut sith hoat cüa cOng trIth trOn thgc dja
sau kM dirge phe duyçt, cong ho.
2. Bâo v nguÔn nuôc do mIth trre ti&p khai tile, sü dmg; theo dOi, giám
sat các hoat dQng trong vüng bâo hQ v slit khu vçrc lay nuâc slit hoat cüa
cOng trmnh. Tnräng hcxp phát hin hãnh vi gay ô nhiOm hoc có nguy co gay o
nhim, khOng bào dam an toàn cho vic khai thác nutc elm cOng trinh và các
hãnh vi vi phm phap 1ut v tài nguyen nLróc khác trong ph?m vi vüng bâo hQ
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4 slit khu we thy nuâc sinh hoat eüa cong trInh kbai thac thI phâi 14p th&i
ngàn chn, dOng th&i bao cáo ngay den ehInh quyên dja phuong noi dt vj frI
cong trIrth dê xü l.
3. Nghiêm cin xà nuâc thai, dua cac eh& thai vâo vüng bâo hQ 4 sinh
khuvçre lay rnrâe sinh boat; xâ niréc thai ehua qua x l hoc xü l' chin dat tiêu
chufin, quy chuãn lc th4t vào nguôn nuórc.
4. Trong phm vi vüng bão hQ 4 sixth khu we thy nuâc sixth hoat phái
than thU các quy djit ye hat lang bao 4 nguOn nuâc, báo 4 nguOn nuóc dual
dt và tuân thU cáo yêu aix khác v bâo 4 tài nguyen nuésc theo quy djxth cUa
pháp lu@ v tái nguyen nut
Di&i 3. Giao S& Tài nguyen và Môi truäng, TJBND huyn Châu Thành,
UBND xä Tan HOi Dông:
1. Sä TM nguyen và MOi tru&ng, UBND hu4n hâu Thành, UBND xà
TânHOi DOng thông báo trOn trang thông tin din tfr, niêm yet trOn bang tin cUa
xâ, âp trong vông 5 ngây lam vio kê Ut ngày nhn dirge quyét djnh phé duy
vUng bão hO 4 slit khu vvc lay rnr&c slit boat dôi vol cong trInh khai thác
nithe du&i dat cUa Chi xtánh Cong ty Bob Yang. SO Tâi nguyen và MOi tru&ng
có trách thim don dOe, huàng dan, giám sat Chi nhánh Cong ty Ech Yang thvc
hin vic xac djnh ranh giOi vüng báo hQ 4 slit khu we l&y nithe slit boat trén
thvc dja sau khi dixçxc phé du4t, cOng bO.
2. UBND huyn Châu Thânh, UBNI) xâ Tan HOi DOng có trách nhim
phOi hqp vOl CM nhánh Cong ty Ech Vàng và cáo c quan lien quan trén dja bàn
xae djnh ranh gi&i phm vi cUa vtng bào ho 4 sixth khu we lay miOc sinh boat
trOn thvc dja sau khi dirge phé duy, cOng bO; thvc hln cáo biOn pháp báo 4
chat lucing nguôn nu&c sinh hoat trén dja bàn quãn l; tiep nhn thông tin, giãi
quyêt cáo v&n de phát slnh lien quan den vUng bàn ho # slit khuvgc lay nuOc
slit boat cUa cOng trIxt khai thác nuOc trén dja bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Cáo t6 ehüe, cá nhãn, ho gia dinh slit s6ng, boat dQng san xu&t,
klit doanh, djch v1i trong ph?m vi vtng bàn hO 4 slit khu vçre thy nuâe slit boat
dã dirge phé duy, cong bO có trách nhim phâi than thU eác quy djnh ye hành lana
báo 4 nguôn nuOc, bàn 4 nguôn nuOc duOl dat và tuân thU các yOu câu khác vO
bàn 4 tài nguyen nutc theo quy djit cUa pháp luat vO tài nguyen nuOc.
Di&t 5. Chánh Vn phéng UBND tinh, Giám dóc SO Tài nguyen Va Môi
tru?Yng, CM tich UBND hu4n Chau Thành, CM tjch UBND xâ Tan HQi DOng,
CM nhánh Cong ty Ech Yang và cáo don vj, cá nhãn có lien quan chju trách
nhim thi hành QuyOt djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu 1cm k Ut ngày k5r.Ifr
Nc! nh?in:
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- Cic Quãn 19 tAl nguyCn nude;
- PCT Pham Anh Tun;
- VPUB: PVP TrAn Hoàng N14t Nam;
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