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Tin Giang, ngà)bVttháng3 nám 2018

QUYET DJNI
Phê duyt vñng bão h v sinh khu viyc My nu'&c sinh hot dãi vó'i cong tr'rnh
khai tháe nu'ô,c dU'&I th elm Cong ty Co phn may Ti&i Ti&i ti p Phong
Tht4n, xã Tan 1W! Chánh, TP.M Tho, tink Tin Giang
• CI[fJ T!CH UY RAN NTIAN DAN TI Nil TIEN GIANG
Can cfr Luat T chüc ChInh quyk dia phwo'ng ngây 19 tháng 6 nam 2015;
Can cfr Luat Tài nguyen nutc ngày 21 tháng 6 nAm 2012;
Can cfr Thông tix s 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng9 nàm 2016 elm
Bô Tài nguyênvà MOi truäng quy ctjnh vic xáe djnh và cong ho vüng bão hQ v
sinh k.hu vrc lay nuàc sinh hott;
Theo dà ngh cüa Giám dc S& Tài nguyen và Môi truô'ng tai Ta trmnh s6
4871/flr-STNMT ngày 14 tháng 9 nàm 2018,
QUYET DINII:
sixth kIn vrc ly nixâe sinh
Biu 1. Phê duyt phm vi yang bào hQ
hoat dOi vâi cong trInh lchai thac nuót dual dat ella Cong ty CO ph&n may Tiên
Tiên, ei the nhix sau:
-' Ton cOng trmnh: cOng trInh khai thác nuó'e dual dt ella Cong ty c phãn
may TiOn TiOn.
- Ngun nithc k.hai thae: nuâc du&i d&t.
- Qul mO khai tháe: 30 m3/ngày dOm.
- Vj tn cOng trInh khai thác: ging khoan GIC1 dt tai thüa d.t COng ty C
phn may TiOn TiOn, toa lac: &p Phong Thu3n, xà Tan M Chánh, Tp.M Tho,
tinh Tiên Giang; tça dQ vj trI giOng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1144417,
Y: 570138.
sinh kin vrc lAy rnthc: là 20m tInh tü ming
- Ph?m vi vüng bào ho
giêng (thea sa do vjtrI cOng trInh khai thác nu'&c du'O'i ddt kern theo).
Dihi 2. YOu can dôi vói COng ty c6 phn may Tin Ti4n:
1. Ph6i hcip vol Uy ban nhân dan (vit t&t UBND) TP.M Tho, UBND x
Tan M5' Chánh và eac eci quan liOn quan xác dinh ranh gió'i ph?m vi ella yang
sinh khu we lay nithe sinh hoat ella cOng trInh trOn thyt dja sau kM
bàn hQ
duct phO duyt, cOng bO.
2. Bào v ngun nute do mInh trre tMp ldiai thác, sIr dvng; theo dOi, giám
sat cáe hoat dng trong yang bàn hO v sinh khu vrc lay nuOc sinh hoat ella
cOng trInh. Truang hgp phát hiOn hành vi gay ô iihi&n hoie eó nguy co gay ô
lthai tháe nute ella cOng trInh và the
nhiOm, khOng bàn dam an toàn eho
hành vi vi phm pháp 1i4t ye tài nguyen nuOc khác trong ph?m vi vüng bàn hQ
ye

ye

ye

viec

vG sinh ichu vrc thy nuót sinh hoat cUa cong trinh khai thác thI phài k4p thai
ngàn chn, dông th&i báo cáo ngay d&n chInh quy&i dja phtxang no'i dt vj trI
cong trInh ãê xü 19.
3. Nghiêm c&m xá nuot thai, din eác cht thai vào vüng bâo hQ v sinh
khuvçrc lay mrót sinh hoat; xà rnróv thai ehua qua xü 19 hoie xü 19 chua dat tiêu
chuân, quy chuân 1c thut vào nguOn ntrâc.
4. Trong phm vi yang báo hQ v sinh ithu vve thy nuâe sinh hoat phãi
tuân thu cae quy dnh v& hành lang báo v nguôn rnrâc, bào v nguôn rnthe duói
dat va tuân thu cac yêu cu khác v báo v tài nguyen nutc theo quy djnh cUa
pháp 1u3t v tài nguyen rniàc.
Oiu 3. Giao Sâ Tài nguyen và MOi truäng, UBND TP.M Tho, TJBND
xä Tan M Chánh:
1. S& Tài nguyen và Môi trn&ng, UBND TP.M Tho, UBND xâ Tan M5'
Chánh thông báo trén trang thông tin din tà, niêm yôt trén bang tin cüa xã, âp
trong vông 5 ngày lam vic kê Ut ngày nl4n ducce quyôt djnh phê duyt vüng
bào hQ v sinh lchu virc lay rnthe sinh hot dOi vâi cong trInh khai thác nixó'c
duti dat cüa COngty CO phthi may Tiôn Tiên. S& TM nguyen và Môi tnx&ng có
trách nhim don dOe, huOng dan, giám sat COng ty CO phân may Tiên Tiên thre
hin vic xac djnh ranh giói vCmg bâo hQ v sinh ithu vrc lay nuó'c slit hot trén
thve dja sau ithi duct phé duyt, cong bO.
2. TJBND TP.M Tho, UBND xâ Tan M Chánh eó trach nhim phói hçip
vài COng ty e phàn may TMn 'fln và các ca quan liOn cjuan trOn dja bàn xác
djnh ranh giài phm vi cUa yang báo hQ v sinh ithu v?c lay nuó'c slit hoat trén
thçre dja san ithi duct phO duyt, cOng b6; dive hin cáe bin pháp bào v chat
luqngnguOn nutc sinh hoat trOn dja bàn quán 19; tiOp nhn thông tin, giái quyOt
cac van dO phát sinh lien quan dn vüng bào hQ v sinh 1dm e lay nuâe slit
hot cüa cOng trInh lthai thác nuó'e trOn dja bàn theo thâm quyOn.
then 4. Cac to ethic, ca nhan, hq gia dinh smh song, hoat dçng san xuat,
kinh doanh, djeh v1 l trong phm vi yang bào hØ v sixth khu virc lay nuóe sinh hoat
dã dixac phé duyt, cOng bó có trách nhim phái Sn thà các quy djnh ye hãnh lang
báo ye nguOn nuâc, bào v nguOn mite duói dat và Sn thU the yOu can kháe ye
báo 4 tài nguyen nu'ó'c theo quy djnh cUa pháp lu@ vO tái nguyen nuó'c.
DiMi 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giám de S& Tài nguyen và MOi
tru&ng, ChU tjch UBND TP.M Tho, 0th tjch UBND xã Tan M Chánh, COng
ty Co ph&n may TiEn Tin và các don vj, cá nhân cô liOn quan chu trách nhim
thi hành Quyêt dn1i nay.
Quy&t djnh nay eó hiu lye k Ut ngày 1c9./ Jv
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- C;ic Quân 19 tâi nguyen nlr&c;
- PCT P1mm Anh Tuân;
- YPUB: PVP Trãn Hoàng Nh8t Nam;
- Lut: VT, P.KT (Nh, Tam).
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