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Tiê'n Giang, ngày 28 tháng 12 näm 2018

QUYET IMNH
Phê duyt vüng bão hv sinh khu virc Iy nirc sinh hoit di vó'i cong trInh
khai thac niroc diroi dat cua Cong ty TNTIH Thun Phu ti ap Tan Thtnh,
xâ Tan Hirong, huyn Châu Thành, tinh Tin Giang
CHU TECH iJY BAN NHAN DAN TINH TIEN GIANG
Can cü Lust T chirc ChInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 näm 2015;
CAn cü L4t Tài nguyen nuc ngày 21 tháng 6 näm 2012;
Can cü Thông tu s 24120161TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nAm 2016 cüa
B Tài nguyênvà Môi truông quy djnh vic xác djnh và cong bô vüng báo h v
sinh khu vuc lay nuâc sinh hot;
Theo d nghj ciia Giám d6c Si Tài nguyen và Môi trtthng ti Th trmnh so
6950ITTr-STNMT ngày 25 tháng 12 nAm 2018,
QUYET DINU:
Diu 1. Phê duyt phm vi vüng bào h 4 sinh khu vrc ly nuâc sinh
hot dOi vd cong trinh khai thác nuâc duâi dat cüa Cong ty TNT{H Thi4n PhCi,
the nhu sau:
- Ten cong trinh: cong trInh khai thác nuâc duâi d.t (GK5) cüa Cong ty
TNHIH Thun Phü.
- Ngun nuóc khai thác: nuâc duói dat.
- Qui mO khai thác: 800 m3/ngày dêm.
- Yj trI cOng trInh khai thác: dt trên thüa dt cüa bà Lê Thj Tháo Trang;
tça 1c âp Tan Thtnh, xã Tan Hucmg, huyn Châu Thành, tinh Tiên Giang; ta
d vj trI giêng khoan (\TN2000, 105°45, 6°): X: 1157628, Y: 566379.
- Phrn vi viing báo h 4 sinh khu virc ly nu&c: là 20m tInh tr ming
giêng "theo so' do vj trI cOng trInh khai thác nu'ó'c du'o'i ddt kern theo).
Dien 2. Yeu cau doi vrn Cong ty TNIHH Thun Phu:
1. Phi hçip vi Uy ban nhân dan (vit tt UBND) hu4n Châu Thành,
UBND xä Tan Hucmg và các Co quan lien quan xác djnh ranh gici phm vi cüa
ving bào h 4 sirih khu vrc lay nithc sinh hoat cüa cong trInh trên thic dja sau
khi dugc phê duyt, cOng bO.
2. Bâo 4 ngun nuâc do mInh trçrc tip khai thác, sü dçmg; theo dôi, giám
sat các hoat dng trong v1ng bào hO 4 sinh khu c lay nu'c sinh hott cüa
cOng trInh. Trung hqp phát hin hành vi gay ô nhim hoc có nguy co gay ô
nhiêm, không bâo dam an toàn cho vic khai thác nuóc cUa cong trInh và các
hành vi vi phm phap 1ut ye tài nguyen nuâc khác trong phm vi vng bào hO
4 sinh khu virc lay nuâc sinh hoat cüa cong trInh khai thác thI phài kjp thai
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ngän chin, dng thii báo cáo ngay dn chInh quyn dja phuang nai ctt vi trI
cong trInh dê x 15'.
3. Nghiêm cm xà nuâc thai, dua các cht thai vào ràng báo h v sinh
khuvirc lay nuâc sinh boat; xà nithc thai chira qua xr 15' hoc xr 15' chi.ra dt tiêu
chuân, quy chuân k5 th4t vào nguôn nithc.
4. Trong phm vi vüng báo hO 4 sinh khu vrc ly nithc sinh hoat phãi
tuãn thu các quy djnh ye hanh lang bào 4 nguôn rnthc, báo 4 nguôn nirâc dirOi
dat và tuân thu các yeu câu khác ye báo 4 tài nguyen nuâc theo quy djnh cüa
pháp lut ye tài nguyen nithc.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi trixng, UBND huyn Châu Thành,
UBND x Tan Huang:
1. Sâ Tài nguyen và Môi tri.r&ng, UBND huyn Châu Thành, UBND xã
Tan Hirng thông báo trên trang thông tin din tir, niêm yet trén bang tin cüa xâ,
ap trong vông 5 ngày lam vic kê tr ngày nhn dirc quyêt djnh phê duyt vüng
bâo hO 4 sinh khu we lay ntróc sinh boat dôi vâi cong trInh khai thác nithc
dithi dat cüa Cong ty TN}{H Thun Phi. Si Tài nguyen và Môi trung có trách
nhim don dôc, hithng dn, giám sat Cong ty TNHET Thun Phü thirc hin vic
xác djnh ranh giâi ving báo h04 sinh khu vçrc lay rnthc sinh hoat trén thirc dja
sau khi duçie phê duyt, cong bô.
2. UBND hu4n Châu Thành, UBND xã Tan Hirang có trách nhim phi
hqp vói Cong ty TNHIH Th4n Phü và các ca quan lien quan trên dja bàn xác
djnh ranh gid phm vi cüa vüng bào hO 4 sixth khu virc lay nuâc sinh hoat trên
thçrc dja sau khi dixqc phê du4t, cOng bô; thçrc hin các bin pháp bâo 4 chat
luqngnguôn nuâc sinh hoat trên dja bàn quail 15'; tiêp nhn thông tin, giãi quyêt
các van dê phát sinh lien quan den yang bao hO 4 sinh khuvirc lay nuâc sinh
boat eüa cong trInh khai thác nuóc trên dja bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Các t chc, cá nhãn, hO gia dmnh sinh sng, hot dng san xut,
kinh doanh, djch vi trong phm vi ving bâo hO 4 sinh khu virc lay nuâc sinh boat
dà dirge phê duyt, cong bô có trách nhim phài tuãn thii các quy dinh ye hành lang
bao 4 nguôn nixóc, bao 4 nguôn nuâc duói dat và tuãn thu các yêu câu khác ye
báo 4 tài nguyen nuóc theo quy djnh cüa pháp lut ye tài nguyen nrnc.
Diu 5. Chánh Vn phông UBND tinh, Giám dc S& Tài nguyen và Môi
tnx?mg, Chix tjch UBND huyn Châu Thãnh, Chü tjch UBND xà Tan Hucing,
Cong ty TNHH Thun Phü và các dcxn vj, cá nhân có lien quan chju trách nhim
thi hành Quyêt djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu 1trc k tü ngày k5'./Ld
Noi nhin:
-NhuDiêu5;
- Ciic Quàn 1 tài nguyen nwàc;
- PCT Pham AnhTun;
- VPUB: PVP Trân bang Nht Nanj
- Lxu: VT, P.KT (Nh, Tam).
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Sd DO Y! TRI CONG TRINH KHAI TIIAC NUOC DU5I DAT
Ton cOng trInh: Ging khoan khai thác ntr&c dtiâi dt GK5
Chü cong rinh: Cong ty TNHH Thuan Phii
Dja. diem: âp Tan Thnh, xä Tan Huo'ng, huyên Châu Thành, tinh TiOn Giang

Vông trôn th hin
Vimg bão h v sinh
Cong trmnh 1y ntràc
sinh hot (Ban kInh
20m tr rning gMng)

0

4
centimeters

Tin Giang, ngày 18 tháng 10 nàm 2018

1cm trOn bàn d bang 5cm ngoài thrc t.

Nguyen Phticlng BInh

