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QUYET D4NH
Phê duyt vüng bão hçI v sinh khu virc lay ntróc sinh hott dôi vó'i cong trInh
khai thác nu'&c du'ói dat cüa Cong ty TNHH MTV cap ntro'c Tiên Giang ti
âp Tãy Hôa, xã Song Thun, huyn Châu Thành, tinh Tiên Giang
CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH TIEN GIANG
Can c1r Lut To chic ChInh quyn dja phiicing ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can ctr Lut Tài nguyen nuc ngày 21 tháng 6 näm 2012;
Can cü Thông tu so 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 näm 2016 cüa
Bô Tài nguyen và Môi tru'rng quy djnh vic xác djnh và cong bô vüng báo h v
sinh khu virc lay nuc sinh hoat;
Theo dé nghj cüa Giám dOe Si Tài nguyen và MOi tru'ng tai Th trInh so
1005/TTr-STNMT ngày 14 tháng 3 11am 2019,
QUVET DINH:
Diêu 1. Phê duyt phrn vi vüng bào h v sinh khu virc 1y nu'óc sinh
hot dôi vád cong trInh khai thác nu'c drni dat cüa COng ty TNHI-I MTV cap
nuc Tiên Giang, ci1 the nhu sau:
- Ten cong trInh: Tram cap nu'óc Song Thun.
- NguOn nuc khai thác: nuc dixó'i dat.
- Qui mô khai thác: 1.100 m3/ngày dém.
- Vj trI cong trInh khai thác: 05 giêng khoan dt ti thira dat cüa Cong ty
TNHH MTV cap nrnc Tiên Giang; t9a lc âp Thy Hôa, xã Song Thun, huyn
Châu Thành, tinh Tiên Giang; t9a d vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°):
GK1 X 1: 1142423, Y 1 : 556646, GK2 X2: 1142440, Y2: 556638, GK3 X3:
1142448, Y3: 556644, GKS X5: 1142459, Y5: 556651, GK6 X6: 1142455, Y6:
556640.
- Phm vi ving bào h v sinh khu virc ly nithc: ging khoan GK1 là
1 im tInh tir ming giêng, giêng khoan GK2 là 8,9m tinh t1r ming giêng, giêng
khoan GK3 là urn tInh tir ming giêng, giêng khoan GKS là 19m tInh t1r ming
giêng, giêng khoan GK6 là 13,5rn tInh tü ming giêng (theo so' do vj trI cOng
trinh khai thác nu'ó'c dtthi dat kern theo).
Diêu 2. Yêu câu dôi vi COng ty TNHH MTV cap nuc Tiên Giang:
1. Phôi hçip vi Uy ban nhân dan (viêt tat UBNID) huyn Châu Thành,
UBND xâ Song Thun và các Ca quan lien quan xác dnh ranh gii phm vi cüa
vüng bâo h v sinh khu virc lay nuic sinh hott cüa cOng trInh trén thçrc dja sau
khi duçic phê duyt, cOng bô.
2. Bâo ye nguOn nu&c do mInh trc tiêp khai thác, sir dçing; theo döi, giárn
sat các hot dng trong vüng bâo h v sinh khu virc lay nithc sinh hot cüa
cong trinh. Trung hp phát hin hành vi gay ô nhiem hoc có nguy ca gay 0
nhim, khOng báo dam an toàn cho vic khai thác nuc cüa cOng trInh và các
hành vi vi phm pháp 1ut ye tài nguyen nmc khác trong phrn vi vüng bào h
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v sinh khu virc 1y nrn9c sinh hoit cüa cong trInh khai thác thI phãi kp thai
ngän chn, dông th?yi báo cáo ngay den chinh quyên dja phucing nai dt vj trI
cong trInh dê x1r 1.
3. Nghiêm cam xà nuâc thai, dua các chat thai vào vüng bâo h v sinh
khu virc lay mrc sinh hot; xà nuc thai chua qua th 1 hoc xir 1 chua dt tiêu
chuân, quy chuân k' thuât vào nguôn nuóc.
4. Trong phm vi vüng bão h v sinh khu virc lay nuó'c sinh hot phài
tuân thu các quy djnh ye hành lang bào v nguôn nuóc, bâo v nguôn nuc dithi
dat và tuân thu các yêu câu khác ye bâo v tài nguyen nuc theo quy djnh cüa
pháp 1ut ye tài nguyen nuc.
Diêu 3. Giao S Tài nguyen và Môi trithng, UBND huyn Châu Thành,
UBND xa Song Thutn:
1. S Tài nguyen và Môi trung, UBND huyn Châu Thành, UBND xã
Song Thun thông báo trên trang thông tin din tü, niêm yet trén bang tin cüa
xã, âp trong vông 5 ngày lam vic ké t1r ngày nhtn duçc quyêt djnh phê duyt
vüng bâo h v sinh khu virc lay nithc sinh hott dôi vói cOng trInh khai thác
nuc duth dat cüa Cong ty TNHH MTV cap nuc Tiên Giang. S Tài nguyen
và Môi tru'ô'ng có trách nhim don dOc, hung dan, giám sat Cong ty TNT-IH
MTV cap nuó'c Tiên Giang thirc hin vic xác djnh ranh giâi vüng báo h v
sinh khu v1rc lay nithc sinh hot trén thirc dja sau khi duçc phê duyt, cong bô.
2. UBNID huyn Châu Thành, UBND xã Song Thun có trách nhirn phôi
hçip vói Cong ty TNIHIH MTV cap nu'óc Tien Giang và các cci quan lien quan trên
dja bàn xác dnh ranh gii phm vi cüa vüng bào h v sinh khu virc lay nuc
sinh hoat trên thuc dja sau khi duçc phê duyt, Cong bô; thrc hin các bin pháp
bão v chat krçng nguôn nu'c sinh hott trên dja bàn quàn l; tiêp nhn thông tin,
giãi quyêt các van dê phát sinh lien quan den vung bão h v sinh khu vrc lay
nijâc sinh hoat cüa cOng trInh khai thác nuc trén dja bàn theo thâm quyen.
Diêu 4. Các to chüc, cá nhân, h gia dInh sinh song, hoat dng san xuât,
kinh doanh, djch vi.i trong phm vi vüng bâo h v sinh khu vrc lay nuó'c sinh hot
dä duc phê duyt, cOng bO có trách nhim phãi tuãn thu các quy djnh ye hành lang
bao v nguôn nuâc, bao v nguOn nuóc duói dat và tuân thu các yêu câu khác ye
báo v tài nguyen nuó'c theo quy djnh cüa pháp 1ut ye tãi nguyen nuOc.
DiCu 5. Chánh Van phông Doàn di biêu Quôc hi, Hi dông nhân dan và
UBND tinh; Giám dôc S Tài nguyen vâ Môi trung; Chü tjch UBND huyn
Châu Thành; Chü tjch UBND xä Song Thun; COng ty TNHH MTV cap nuó'c
Tien Giang yà các don vj, cá nhân có lien quan chu trách nhim thi hành Quyet
djnh nay.
Quyêt djnh nay có hiu liic k tir ngày k./1A
Noinhân:
- Nhu' Diêu 5;
- Cic Quãn ! tài nguyen nuóc;
- PCT Pham Anh Tuâii;
- VP.DDBQH-HDND-UBND: CVP và các PCVP;
- Lru: VT, P.KTTC (Nhã, Tarn).
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