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QUYET DINII
Phê duyt vüng bão hv sinh khu virc 1y niróc sinh hot divoi cong trInh
khai thac ntrc dtroi dat cua Cong ty TNIffl Thuin Phu tii ap Than Binh,
xã Than Cfru NghTa, huyn Châu Thank, tinh Tin Giang

cir( T!CH UY BAN NEIAN DAN T!NH TIEN GIANG
CAn cü Lust T chirc ChInh quyn dja phircmg ngày 19 tháng 6 11Am 2015;
Can cir L4t Tài nguyen rnrâc ngày 21 thárig 6 nAm 2012;
Can ccr Thông tu s 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nAm 2016 cüa
B Tài nguyênvà Môi truô'ng quy djnh vic xác djnh và cong bô yang bào h v
sinh khu virc lay nuâc sinh hot;
Theo d nghj cüa Giám dc Sr Tài nguyen và MOi trung ti T?i trmnh s
6949ITTr-STNMT ngày 25 tháng 12 nm 2018,
QUYET DjNII:
Diu 1. Phê duyt phtm vi viing bào h v sinh khu v1rc 1y nuâc sinh
hoat dôi vâi Cong trInh khai thác nithc duói dat càa Cong ty TN}IH Thi4n Phü,
ciii the nhu sau:
- Ten cong trInh: cong trInh khai thác nufic duói dt (GK1 và GK2) cüa
Cong ty TNHEI Thun Phii.
- Ngun nuâc khai thác: nuâc duâi dat.
- Qui mO khai thác: 1.650 m3lngày dêm.
- Vj trI cong trInh khai thác: d.t trên thCra Mt cüa Cong ty TNHH Thi4n
Phü; t9a lac âp Than BInh, xâ Than Cfru Nghia, huyn Châu Thành, tinh Tiên
Giang; tça d vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): GK1: X: 1152579, Y:
562679; GK2: X: 1152639, Y: 562694.
- Phm vi vüng báo h v sinh khu vrc ly nuóc: là 20m tInh tir ming
mi giêng (theo sci do vj trI cOng trinh khai thác nu'ó'c dithi dat kern theo).
'' Yêu c.0 di vâi Cong ty TNHH Thun PhCi:
1. Phoi hçp vrn Uy ban nhan dan (viet tat UBND) huyçn Chau Thanh,
UBNID xã Than Ciru Nghia và các co quan lien quan xác djnh ranh gid phm vi
cüa yang bào h v sinh khu wc lay nithc sinh ho.t cüa cong trInh trên thçrc dja
sau khi dugc phê duyt, cong bô.
2. Bào v ngun nuóc do mInh trtc tip khai thác, sü d1ng; theo döi, giám
sat các hoat dng trong v'iing bào h v sinh khu vijc lay nithc sinh hoat can
cong trinh. Trumg hqp phát hin hành vi gay o nhim hoc có nguy ca gay ô
nhiêm, khOng bào dam an toàn cho vic khai thác nuóc cüa cOng trInh và các
hành vi vi phm pháp lust ye tài nguyen nuóc khác trong phm vi ng bào h
v sinh khu viic lay nithc sinh ho.t c1ia cong trInh khai thác thI phãi kjp thai
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ngän chn, dng th?yi báo cáo ngay dn chInh quyn dja phucing nai dt vj trI
cong trIiih dê xü 1.
3. Nghiêm cm xà nithc thai, thra các cht thai vào yang bào h v sinh
khuvrc lay nuâc sinh hoat; xà ni.râc thai chua qua xir 15' ho.c xir 1' chua dt tiêu
chuân, quy chuân k5 thut vào nguôn nuc.
4. Trong phtm vi vüng bào h v sinh khu virc 1y nuâc sinh hot phâi
tuân thii các quy djnh ye hành lang báo v nguôn nuâc, báo v nguôn nithc duOi
dat va tuânthii các yeu cau khac ye báo v tài nguyen nu&c theo quy dnh c1ia
pháp 1ut ye tài nguyen nrnc.
Diu 3. Giao Sâ Tài nguyen và Môi trung, UBND huyn Châu Thành,
UBND xã Than Cüu NghTa:
1. S& Tài nguyen và Môi trLrmg, UBND huyn Châu Thành, UBND xä
Than Ciru Nghia thông báo trên trang thông tin din tir, niêm yet trên bang tin
cUa xã, ap trong vông 5 ngày lam vic kê tir ngày nhn duçic quyêt djnh phê
duyt yang bào h v sinh khu virc lay nuóc sinh ho.t dOi vâi cOng trInh khai
thác nuâc duâi dat cüa Cong ty TNEIH Thun Phü. S Tài nguyen và MOi
trti&ng có trách nhim don dôc, huâng dan, giám sat Cong ty TN}IH Th4n Phü
thirc hin vic xác djnh ranh giói v1ing bâo h v sinh khu vrc lay nu&c sinh
hoat trên thirc dja sau khi duçic phé duyt, cong bO.
2. UBND huyn Châu Thành, UBND xâ Than Ciru Nghia có trách nhim
phôi hqp vii Cong ty TNHH Thun Phü và các ca quan lien quan trên dja bàn
xác djnh ranh gki phm vi cüa vüng bâo h v sinh khu vçrc lay nrnc sinh hot
trên thuc dia sau khi dLrçlc phê duyt, cong bô; thçrc hin các bin pháp bão v
châtluqng nguOn nithc sinh ho.t trên dja bàn quail 1"; tiêp nhn thông tin, giãi
quyêt các van dê phát sinh lien quan den yang bào hO v sinh khuvirc lay nrn9c
sinh hot cüa cong trInh khai thác nuóc trên dja bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Các t chüc, cá nhn, hO gia dinh sinh sng, hoat dng san xut,
lay nuâc sinh hoat
kinh doanh, dch vii trong phm vi viing bâo hO v sinh khu
dà duqc phO duyt, cong bO có trách nhim phãi man thu các quy djnh ye hãnh lang
bâo v nguôn nuóc, báo v nguôn nuâc drnii dat và tuan thii các yêu câu khác ye
bào v tài nguyen nuâc theo quy djnh cüa pháp lut ye tài nguyen ntrc.
Diu 5. Chánh Vn phông UBND tinh, Giám dc Sâ Tài nguyen yà MOi
trithng, Chü tjch UBND huyn Châu Thành, ChCi tjch UBND xã Than Ciru
Nghia, Cong ty TNH1H Thun Phii và các dan vj, cá nhân có lien quan chju trách
nhim thi hành Quyet djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu 11rc k tr ngày
we
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Noi n/i
-Nhi.rDiêu5;
- Ciic Quãn 1 tài nguyen rnrâc;
- PCT Pham AnhTuân;
- VPUB: PVP Trân bang Nht Nam;
- Luu: VT, P.KT (Nh, Tam).
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