UY BAN NHAN DAN
TfNH TIEN GIANG

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM

S6: 372/QD-UBND

Tin Giang, ngày3otháng/./nám 2018

A

A

'.

A A

])c 1p - Tir do - Htnh phüc

•

•

V A

Phe duyçt vung bao h9 vç srnh ldiu vt,rc lay ntro'c sinh hott doi voi cong trinh
khai thác nithc du'ó'i dt cüa Doanh nghip tir nhân cp ntrc Long Dlnh 2
ti p Ty 2, x Long Djnli, huyn Châu Thành, tinh Tin Giang
CHU TICH UY BAN NTIAN DAN TINH TIEN GIANG
Can cir Lut T chirc ChInh quyn djaphuongngây 19 tháng 6 11am 2015;
Can c(r L4t Tài nguyen nithc ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can cir Thông til s 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nam 2016 cta
B Tài nguyen Va Môi tr1th11g quy dnh vic xác djnh và Cong bô vüng báo hO v
sinh khu virc
nixó'c sinh hott;
Theo d ngh cüa Giám cic S& Tài nguyen và Môi tru?Yng tai T?i trmnh s
6181/TTr-STNIMT ngày 14 tháng 11 näm 2018,
QUYET DINII:
Diu 1. Phê duyt phtm vi vUng bào hO v shih khu virc l.y nithe sinh
hoat doi vó'i cOng trInh khai thác nu& di.rói dt ciia Doanh nghip tu nhân
nithc Long Djnh 2, cli the nhu' sau:
- Ten cOng trInh: cOng trInh khai thác nirc duâi dAt (GK3) cüa Doanh
nghip tu nhân
nuó'c Long Djnh 2.
- Ngun nuâc khai thác: nucc dui dAt.
- Qui mô khai thác: 120 rn3/ngày dém.
- Vj trI Cong trInh khai thác: ging khoan GK3 d.t trên thira dAt cüa ông
Nguyen Thanh Long; t9a ltc âp
2, x Long Djnh, huyn Ch.0 Thành, tinh
TiênGiang; tça dO vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1149692, Y:
556206.
- Ph?m vi vüng bào hO v sinh khu virc 1y nuOc: là 20m tInh tir ming
giêng (theo so' tô vj trI cong trinh khai thác nu'ác dwái dat kern theo).
1Mu 2. Yêu cu di vó'i Doanh nghip tu nhân cp nuó'c Long Djnh 2:
1. Phói hgp vó'i Uy ban nhân dan vi& tht UI3ND) huyn Châu Thành,
UBND xã Long Djnh và các c quan lien quan xác djnh ranh gi&i phtm vi cUa
yang báo hO v sinh 1dm virc
nuó'c sinh hoat cüa cOng trInh trên thçrc dja sau
khi duçc phê duyt, cOng bô.
2. Báo vO ngun nrc do mInh trirc tip khai thác, scr dung; theo döi, giám
sat các hoat dng trong vüng báo hO v sinh kim virc
nuâc sinh hot cUa
cong trInh. Truô'ng hçip phát hin hành vi gay ô nhiêm hoc Co nguy c gay ô
nhiêm, không bão dam an toàn cho vic khai thác nuâc cüa cong trinh và các
hành vi vi phm pháp luQt ye tài nguyen nuó'c lthác trong phin vi vüng bào hO
v sinh khu virc lay nuâc sinh hôtt cüa cOng trInh khai thác thl phài kjp thOi
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ngàn chn, dng thôi báo cáo ngay dn chInh quyn dja phucxng ncii dt vj trI
cong trInh dé xir
3. Nghiêm cm xá nuc thai, dua các chit thai vào vüng bào h v sinh
khuvirc lay nuâc sinh hot; xá nuot thai chua qua xir 15' ho.c xCi chua dat tiêu
chuân, quy chuân k thut vào nguôn nithc.
4. Trong phm vi yang bào h v. sinh lthu virc 1y nithc sinh hoat phãi
tuan thu cac quy dnh ye hanh lang bao vç nguon nrnic, bao v nguon nucc durn
dat và tuânthi' các yêu câu khác ye bào v tài nguyen nuâc theo quy djnh cüa
pháp 1utt ye tài nguyen nuc.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi truô'ng, UBND huyn Châu Thành,
UBNDxLongDjnh:
1. Sâ Tài nguyen và Môi trumg, UBND huyn Châu Thành, UBND x
Long Djnh thông báo trén trang thông tin din tir, niêm yet tren bang tin cAa xâ,
âp trong vông 5 ngày lam vic kê tr ngày nhn ducic quyêt djnh phê duyt yang
bão hv sinh khu virc lay nuóc sinh hoat dOi vói cong trInh khai thác nuóc
du'âi dat cüa Doanh nghip tu nhân cap nrnic Long Djnh 2. S Tài nguyen và
Moi tri.thng Co trách nhim don dOe, hithng dan, giám sat Doanh nghip tu nhân
cap nuó'c ,Long Djnh 2 thic hin vic xác dith ranh giói yang bão h v sinh
khu vrc lay nu'ó'c sinh hoat trên thrc dja sau khi duc phê duyt, Cong bô.
2. UBND huyn Châu Thành, UBND xã Long Djnh có trách nhim ph&
hqp vâi Doanh nghip tu nhân cap nuó'c Long Ejnh 2 và các cci quan lien quan
trên dja bàn xác djnh ranh giâi phm vi cüa v1ng bão h v sinh khu vrc lay nuc
sinh hoat tren thrc djasau ithi duçic phê duyt, cOng bo; thrc hin các bin pháp
bão v chat luqng nguôn nuâc sinh hoat trên dja bàn quàn 15'; tiêp nhn thông tin,
giái quyêt các van d phát sinh lien quan den ng báo h v sinh khu wc lay
nuâc sinh hoat cüa cong trInh khai thác nu&c trên dja bàn theo thâm quyên.
Oiu 4. Các th chcrc, cá nhãn, h gia dInh sinh sng, hott dQng san xuât,
kinh doanh, djch vii trong phm vi yang bão h v sinh khu virc lay nuéfc sinh hoat
dà duqc phê duyt, cong bO có trách nhim phãi man thi các quy dnh ye hành lang
báo v nguOn nu'o'c, bão y nguôn nuâc duOi dat yà tuân thu các yeu câu khác Ve
bào v tài nguyen nuóc theo quy dnh cüa pháp lut y tài nguyen nuâc.
Diu 5. Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc S& Tài nguyen yà MOi
truang, Chü tjch UBND huyn Châu Thành, Chà tjch UBND xâ Long Djnh,
Doanh nghip tu nhân cap nuc Long Dinh 2 và các don yj, Ca nhân có lien
quan chju trách nhim thi hành Quyet djnhnày.
Quyt djnh nay cO hiu 1rc k t ngày k5'./ jJj
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No'! nhzmn:
-NhixDiêu5;
- Ciic Quãn 1 tài nguyen nu'âc;
- PCT Pham AnhTuan;
- VPUB: PVP Trân Hoàng Nht Na
- Luu: VT, P.KT (Nh, Tarn).
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