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QUYET D!NH
Phêduyt vñng bão hv sinh khu virc Iy rnr&c sinh hott di voi cong trInh
khai thac ntrc diro'i dat cua Cong ty TNHII Thun Phu tu ap Tan Thinh,
xã Tan L Tây, huyn Châu Thành, tinh Tin Giang
CIIIJ TICH 1W BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cü Lust T chüc ChInh quyn dja phixcnig ngày 19 tháng 6 11am 2015;
Can cü Lut Tài nguyen nithc ngày 21 tháng 6 näm 2012;
Can cü Thông tix s 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 näm 2016 cüa
B Tài nguyen và Môi trtthng quy dnh vic xác djnh và cong bô vüng bào h v
sinh khu vrc lay nijóc sinh hoat;
Theo d nghj ciia Giám dc S& Tài nguyen và MOi trubng ti T?i trmnh sé
6951/TTr-STNMT ngày 25 tháng 12 nàm 2018,
QUYET DINH:
Diu 1. Phê duyt phm vi vàng bão h v sinh khu vrc 1y nu9c sinh
hoat dOi vd cOng trInh khai thác mthc duâi dat cUa Cong ty TNHH Thun Phü,
Cu the nhu sau:
- Ten cOng trinh: cOng trInh khai thác ntróc duói d.t (GK4) cüa Cong ty
TNHEI Thun Phü.
- Ngun rnthc khai thác: nuâc duói dt.
- Qui mô khai thác: 800 m3/ngày dêm.
- V trI cong trInh khai thác: d.t trên thira d.t cüa bà Lê Thj Thào Trang;
toa 1c ap Tn Thnh, xä Tan L Tây, huyn Châu Thành, tinh Tiên Giang; ta
d vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1156486, Y: 565332.
- Phtm vi \ràng bào h v sinh khu virc 1y nu&c: là 20m tInh ti ming
giêng (theo so' do vj trI cOng trInh khai thác nu'àc dithi dat kern theo).
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Dieu 2. Yeu cau doi vcn Cong ty TNHF{ Thun Phu:
1. Phi hqp vâi Uy ban nhân dan vit tt UBND) huyn Châu Thành,
UBND xã Tan 14 Tây và các ccy quan lien quan xác djnh ranh giâi phm vi ciia
vüng bào h v sinh khu virc lay nuic sinh hot cüa cOng trInh trên thçrc dja sau
khi duqc phê duyt, cOng bO.
2. Bâo v ngun nixóc do mInh trrc tip khai thác, sir diing; theo döi, giám
sat các hoat dng trong yang bào h v sinh khu virc lay nuóc sinh hoat cüa
cong trInh. Tri.rng hqp phát hin hành vi gay ô nhiêm hoc có nguy cc gay
nhiem, khOng bâo dam an toàn cho vic khai thác nixâc cüa cOng trInh và các
hành vi vi phm pháp h4t ye tài nguyen nuóc khác trong phm vi ng bão h
v sinh khu virc
nuâc sinh hot ciia cong trInh khai thác thI phài kjp th&i
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ngàn chin, dông th&i báo cáo ngay dn chInh quyn dja phucmg ncii d.t vj trI
cong trInh dê x11 1.
3. Nghiêm cm xã nuóc thai, dua các cht thai vào yang báo h v sinh
khuc lay nithc sinh hott; xà nuOc thai chiza qua xir 1 hoc x1r l' chixa dat tiêu
chuân, quy chuân k th4t vào nguôn rnróc.
4. Trong phm vi yang bào h v sinh khu virc ly nixóc sinh hott phài
tuân thu các quy djnh ye hành laiig báo v nguôn nix&c, bào i nguOn nuâc duâi
dat và tuânthü các yeu câu khác ye báo v tài nguyen nithc theo quy djnh cüa
pháp lu.t ye tài nguyen rnthc.
Diu 3. Giao S Tài nguyen và Môi tnthng, UBND huyn Châu Thành,
UBND x Tan L Tây:
1. Sâ Tài nguyen và Môi trung, UBND huyn Châu Thành, UBND xä
Tan L Tây thông báo trên trang thông tin din tCr, them yet trên bang tin cüa xâ,
ap trong vông 5 ngày lam vic ke t ngày nhn duqc quyêt djnh phê duyt yang
báo h v sinh khu vçrc lay nithc sinh hoat dôi vi cOng trInh khai thác nuâc
drni dat ci'ia Cong ty TNHH Th4n Phi. S& Tài nguyen và Môi truông có trách
nhim don doe, hithng dan, giám sat Cong ty TNHH Th4n Phii thirc hin vic
xác djnh ranh giâi vüng bâo h v sinh khu virc lay nuóc sinh hoat trên thrc dja
sau khi duçic phê duyt, cong b&
2. UBND huyn Châu Thành, UBND xã Tan L Tây có trách nhim phôi
hcip vói Cong ty TNHH Thi4n Phui và các ca quan lien quan trên dja bàn xác
dnh ranh giOi phm vi cüa vüng báo h v sinh khu wc lay nuâc sinh hoat trên
thirc dja sau khi duçic phe duyt, cOng bô; thrc hin các bin pháp bào v chat
luçmgnguôn nuâc sinh hoat trên dja bàn quãn 15i; tiêp nhn thông tin, giãi quyet
các van e phát sinh lien quan den yang báo hO v sinh khu vçrc lay nithc sinh
hoat cüa cong trInh khai thác nithc tren dja bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Các t chirc, cá nhãn, hO gia dinh sinh sng, hot dng san xut,
kinh doanh, djch vçi trong phm vi viing bào hO v sinh khu virc lay nithc sinh hoat
dã dixçc phe duyt, cong bô có trách nhim phài tuãn thi các quy djnh ye hành lang
bào v nguOn nuc, bâo v nguôn nithc duâi dat và tuãn thit các yeu cau khác ye
bào y tài nguyen ntrâc theo quy djnh cüa pháp lut ye tài nguyen nuóc.
Diu 5. Chánh Vn phông UBND tinh, Giám dc S Tài nguyen yà Môi
trtthng, Chü tch UBND huyn Châu Thãnh, Chü tch UBND xã Tan 14 Tây,
Cong ty TNHH Thun Phü yà các dcn vi,, cá nhân có lien quan chju trách nhim
thi hành Quyet djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu hrc k tü ngày k./A
No'i n1zin:
-NhirDiêu5;
- Cuc Quân 1 tài nguyen nuâc;
- PCT Phtm AnhTuân;
- VPUB: PVP Trân Hoàng Nht Nam;
- Liju: VT, P.KT (Nliã, Tam).
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