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QUYET D4NH
Phê duyt vüng bão h v sinh khu vy'c 1y nuIrc sinh ho4t dM vó'i cong trInh
khai thác nuurc dtrói dt cüa COng ty TNHH TC Lc Phát ti p Binh To A,
xã Trung An, Tp.M5? Tho, tinh Tin Giang
CHU TJCH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cit L4t T chitc chInh quyn dja phuccng ngày 19 tháng 6 nãm 2015;
Can cIt Lut Tài nguyen nuóc ngây 21 tháng 6 nàm 2012;
Can cit Thông tu st 24/201 6/TT-BTNMT ngây 09 tháng 2 nàm 2016 cüa
Bô Tâi nguyen và Môi trithng quy djnh viGc xác djnh vâ cong bô vüng bào h ye
sinh khu virc lay nuâc sinh ho?t;
Theo dà nghi cüa Giám dc Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng tai To trinh s
2704/TTr-STNMT ngày 30 tháng 5 nãm 2018,
QUYET DINH:
DiM 1. Phé duyt pham vi vüng báo hQ ye sinh khu vi,rc My nuâc sinh hoat
dôi v&i cong trinh khai thác nuo'c duói dat cUa Cong ty TNHH TC Lôc Phát, cv
the thu sau:
- Ten cong trInh: cOng trith khai thác nuOc duói d.t cita COng ty TNIHH TC
Lôc Phát.
- Ngun nuâc khai thác: nuOc duói dt.
- Qui mO khai thác: 25 m3/ngày dém.
- Vi trI cong trinh khai thác: ging khoan 01(1 dt tai thita dt cüa ông
Nguyen Van Büi; tpa!ac ap Binh Tao A, xã Trung An, Tp.M Tho, tith Tiên
Giang; tpa dQ vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45 , 6°): X: 1144262, Y: 563008.
- Pham vi vüng bâo h ye sinh khu vrc lAy nuOc: là 20m tInh tO ming
giêng (theo scr do vj trI cOng trinh k/wi thác nu'óc du'&i dat kern theo).
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Then 2. Yeu cau doi vrn Cong ty TNHH TC Lçc Phat:
1. Phii hop voi TiJy ban nhân dan (vi& tat UBND) Tp.M5 Tho, UBND xä
Trung An và các ? quan lien quan xác djnh ranh giói pham vi cüa vüng bào hO
ye sith khu vçrc lay nuOc sith hoat cüa cOng trInh trên th?c dja sau khi duqc phê
duyt, cong bO.
2. Báo
nguèn nu&c do mith trçrc tip khai thác, sit dvng; theo dôi, giám
sat các hot dQng trong vUng bào hQ
sinh khu vçrc
nuo'c sith hoat cUa cong
trIth. Taking hop phát hien hãnh vi gay ô nhiêm hoc có nguy co gay ô nhiêm,
khOng bâo dam an toàn cho viec khai thác rnrOc cüa cong trInh và các hành vi vi
pham pháp lut ye tài nguyen nuOc khác trong phm vi yang bào ho ye sith khu
ye

ye

lay

vijc My nuOc sinh hoat cüa cong trInh khai thác thI phãi kjp thôi ngän chan, ctEng
thôi báo cáo ngay den chInh quyên dja phucxng noi dat vi trI cong trInh dé th 1.
3. Nghiém cAm xã nuOc thai, dua cac chAt thai vào vüng bào hO v sinh
khu vrc lay nuâc sinh hoat; xa nuOc thai chua qua xfr l hoac xü 1y chin dat tiêu
chuân, quy chuân k thut vào nguôn niréc.
4. Trong pham vi vüng báo hO v sinh thu vijc lAy nuâc sinh hoat phái
tuân thU các quy djnh ye hành lang bào vO nguôn nuOc, bào v nguôn nuâc dir&i
dat va tuânthü cac yêu cau khac ye báo v tài nguyen rnr&e theo quy djnh cUa
pháp lut ye tãi nguyen nu&c.
Diu 3. Giao So Tài nguyen và Môi truxng, UBNID Tp.M5' Tho, UBND
xã Trung An:
1.SO Tài nguyen và Môi tru&ng, UBND Tp.M5 Tho, UBND xà Trung An
thông báo trén trang thông tin din tü, niêm yet trén bang tin cUa xã, ãp trong vông
5 ngày lam vic ké tü ngày nhn duqc quyêt djnh phé duyt vUng bào ho v slit
thu vçrc lay nuOc sinh boat dôi vOi cong trmnh thai thác nutc duoi dat cUa Cong ty
TNHH TC LOc Phát. SO Tài nguyen và Môi trir&ng có trách nhiêm dOn dOc, huOng
dan, giám sat COng ty TNHH TC LOc Phát thvc hin viOe xac djnh ranh giOi vUng
bào hOve slit khu vie lay rnrOc sinh hoat trén thue dia sau khi duqc phê duyt,
cOng bô.
2. UBND Tp.M Tho, UBND xã Trung An có tráeh nhim phi hcip vOi
COng ty TNHH TC LOc Phát và CáC co quan lien quan trén dja bàn xác djnh ranh
giói pham vi cUa vUng báo ho v slit thu wc lay nuó'c slit hoat trén thvc dja sau
khi duct phé duyt, cOng bO; thrc hin CáC biOn pháp bào v chat lucrng nguOn
mrOc sinh hoat trén dia bàn quàn 1; tiêp nhn thông tin, giãi quyét the van dê phát
sinh lien quan den yang bào ho v sinh khu vije lay nuóc sinh hoat cUa cong trInh
thai thác nuOc trén dja bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Các t chfrc, cá nhân, ho gia dinh slit sOng, ho?t dng san xuãt,
kinh doanh, djch vu trong pham vi vUng bão ho v slit thu vy'c lay nuóc sinh hoat
dà duçxc phé duyt, cOng bO có trách item phãi tuân thU cáe quy djnh ye hành lang
bão v nguôn nuóc, bao ye nguôn nuOc duOi dat và tuân thU cáe yêu câu kháe ye
bão v tài nguyen nuOc theo quy djnh cUa pháp lust ye tái nguyen rnró'c.
a.
a
Dieu 5. Chait Van phong UBND tinh, Giam doe So Tai nguyen
va Moi
triräng, ChU tjch UBND Tp.M9 Tho, ChU tjeh UBND xa Trung An, COng ty
TNHH TC LOC Phát và CáC dcm vi, cá than cO lien quan chju tráeh thiem thi hành
Quyêt djnh nay.
Quyt djnh nay có hieu hrrc k tir ngày
Nolnhân:
- Nhu Diêu 5;
- Cijc Quãn 1 tãi nguyen nuàc;
- PCT Pharn Anh Than;
- VPUB: PVP Nguyen H&u Due;
- Luu: VT, P.KT (Nhà, Tam). C

KT.CHU TICH
PHO CHU T!CH

so nO VT TRI CONG TRIM! KNIt! THAC NUOC DUOJ DAT
Ten COng trinh: Ging khoan khai thác ntthc dirái dat
CLIII COng trinh: COng ty TNHH TC Lôe Phát
Dia dim: 379Ap Binh T?o A, xA Trung An, thãnh ph M5 Tho, tinh Tin Giang

Vông trôn th hién
Vàng bào h v sinh
cOng trinh lay nutc
sinh boat (Bàn kinh
20m tü niléng giêng)

TVLE: 1:500
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Tin Giang, ngày 10 thãng 5 näm 2018
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