UY BAN NHAN DAN
TINH TIEN GIANG

CONG HOA xA 1101 CIIU NGHIA VIT NAM

S6: 4'2XIQD-UBND

Tin Giang, ngày2(tháng/2näm 2018

Dc Ip - Tir do - Hinh phñc

QUYET IEii
Phê duyt vüng bão h v sinh khu vlrc 1y ntrc sinh hoit di vói cong trInh
khai thác ntróc diró'i dt (GK2) cüa 11 kinh doanh Trtm cp nithc M5 Phil,
dja cM tti p M5' Phil, xâ M5 Phong, TP.M5 Tho, tinh Tin Giang
CHU T!CH UY BAN NBAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cir L4t T chüc ChInh quyn dja phucmg ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can ctr L4t Tài nguyen nuóc ngày 21 tháng 6 11am 2012;
Can cü Thông tu s 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nàm 2016 cüa
B Tài nguyen và Môi tru&ng quy djnh vic xác djnh và cong bô vüng báo h v
sinh khu vic lay nuâc sinh hoat;
Theo d nghj cüa Giám dc Si Tài nguyen và Môi truèng tai Th trInh so
6733ITTr-STNMT ngày 13 thong 12 näm 2018,
QUYET DINII:
Diu 1. Phê duyt pham vi vmg bão h v sinh khu vrc 1y nuóc sinh hoat
dôi vói cong trInh khai thác nuóc duói dat cüa H kinh doanh Tram cap nuóc M
Phü, ci the thu sau:
- Ten cong trmnh: cOng trhih khai thác nithc duâi d.t (GK2) cüa H kinh
doanh Tram cap nuâc M5 Phü.
- Ngun nuóc khai thác: nuóc duói dat.
- Qui mô khai thác: 189 m3/ngày dêm.
- Vj trI cOng trInh khai thác: ging khoan GK2 dt trên thia dt cüa bà Lê
Thj Bài, tça lac âp M5 Phü, xâ M5 Phong, Tp.M5 Tho, tith Tiên Giang; t9a d
vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1148370, Y: 570583.
- Pham vi yang bâo h v sinh khu virc 1y rnthc: là 20m tInh tir ming
giêng 'theo so do vj trI cong trInh khai thác nu'ó'c du'ái dat kern theo).
Diu 2. Yêu cu d& vói H kinh doanh Tram cp nuâc M Phü:
1.Phi hqp vâi Uy ban nhân dan (vit t&t UBND) TP.M5T Tho, UBND xã
M Phong và cac cci quan lien quan xác djnh ranh giói pham vi cüa vüng bão h
v sinh khu v1rc lay nithc sinh hoat cüa cOng trInh trên thirc dja sau khi duçic phê
duyt, cong bô.
2. Báo v ngun nuóc do mInh trrc tip khai thác, sir di.ing; theo dôi, giám
sat các hoat dng trong ving bão h v sinh khu vrc lay nu&c sinh hoat cüa cong
trIrih. Trith'ng hqp phát hin hành vi gay ô nhim hoc có nguy ca gay ô nhim,
không bào dm an toàn cho vic khai thác nuóc c1ia cong trInh và các hành vi vi
phm pháp lu.t ye tài nguyen nuóc khác trong phm vi vüng bâo h v sinh khu
wc lay nuâc sinh hoat cüa cong trInh khai thác thi phài kjp thai ngàn chn, dOng
thai báo cáo ngay den chInh quyen dja phucmg nth dt vj tn cong trInh de xr l.
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3. Nghiêm cm xã nithc thai, dua các cht thai vào ràng bão h v sinh
khuv%rc lay rnrâc sinh hot; xà nithe thai chua qua xil i hoc xir 1 chua 4t tiêu
chuân, quy chuân k5 thi4t vào nguôn nixâc.
4. Trong phtm vi vàiig bão h v sinh khu virc 1y nuâc sinh hot phãi
tuân thu các quy djnh ye hanh lang bão v nguôn nirâc, báo v nguôn nuOc dizói
dat và tuânthu các yeu câu khác ye báo v tài nguyen nuâc theo quy djnh ciia
pháp 1ut ye tài nguyen nithc.
Dieu 3. Giao SG Tai nguyen va Moi truo'ng, UBND TP.My Tho, UBND
xä M5 Phong:
1.S& Tài nguyen và Môi truing, UBND Tp.M5 Tho, UBND xà M Phong
thông báo trên trang thông tin din tir, niêm yet trén bang tin cüa xã, âp trong vông
5 ngày lam vic kê tir ngày nhn duçic quyet djnh phê duyt vüng báo h v sirih
khu vçrc lay nuâc sinh hott dôi vth cong trInh khai thác nu&c duâi dat cüa H kinh
doanh Trim cap ntrâc M5 Phü. S Tài nguyen và Môi trtIng có trách nhim dOn
dôc, hrn5iig dn, giám sat H kinh doanh Tram cp rnthc M5 Phü thirc hin vic
xác djnh ranh giâi yang báo h v sinh khu vrc lay nuâc sinh hott trên thc dja sau
khi dixçc phê duyt, cong bô.
2. UBND TP.M5r Tho, UBND x M5 Phong có trách nhim phôi hçp vOi
H kinh doanh Tram cap nuóc M5 Phü và các ccc quan lien quan trên dja bàn xác
djnh ranh giài phm vi cüa ng báo h v sinh khu vçrc lay nithc sinh hoat trên
thirc dja sau khi thrçic phê duyt, cong bô; thirc hin các bin pháp bao v chat
hxqngnguOn nuc sinh hoat tren dja bàn quãn l; tiêp nhn thông tin, giãi quyêt các
van dê phát sinh lien quan den yang bão h v sinh khu vllc lay nuôc sinh hoat cüa
cong trinh khai thác nuâc trên dja bàn theo thãm quyên.
Diu 4. Các th chüc, Ca nhãn, h gia dinh sinh séng, hoat dng san xut,
kinh doanh, dlch vçt trong phun vi ng báo h v sinh khu viic lay nuâc sinh hoat
cia duçic phe duyt, cOng bô có trách nhim phai tuan thu các quy djnh ye hành lang
bao v nguôn nuâc, bao v nguôn nu&c duói dat yà tuãn thu các yêu câu khác ye
bao v tâi nguyen nucc theo quy djnh cüa pháp lut ye tài nguyen nuâc.
Dieu 5. Chanh Van phong UBND tmh, Giam doc Sa Tai nguyen va Moi
tru&ng, Chu tjch UBND TP.M5 Tho, chu tjch UBND xa M' Phong, H kinh
doanh Tram cap ruthc M Phü và các d vj, Ca nhãn có lien quan chju trách
nhim thi hành Quyet djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu lrc k tr ngay kL~
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Noi n1,in:
-NhtrDiêu5;
Ciic Quãn 1 tài nguyen ntràc;
PCT Pham Anh Tuãn;
VPUB: PVP Trân Hoàng Nht Nam;
Luu: VT, P.KT (Nhã, Tam).
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