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UY BAN NTIAN DAN
TINE! TIEN ClANG

cQNG HOA XA HQI CH(J NGIIIA VIfl NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

S6:MSZIQD-UBND

Tin Giang, ngày O4thángfOnám 2018

QT.JYJtT)jNII
Phe duyçt vung bao hy vç sinh khu viyc lay rnro'c srnh hoyt doi vo'i cong trznh
khai thác uSc dut & cüa Doanh nghip th' nhân cp nu'&c Tn Nhu' ti p
Tan Ninh, xa Xuan Bong, huyçn Chq Go, trnh Tien Giang
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CHU TJCH (JY BAN NHAN DAN TINil TIEN GIANG
Can cü Luat T chfrc ChInh quyEn dja phuxxng ngày 19 théng 6 nàm 2015;
Can cü Lu3t Tài nguyen nuót ngày 21 théng 6 nàm 2012;
Can cü Thông üi s6 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng 2 nàm 2016 eüa
BQ Tài nguyen và Môi truô'ng quy djnh vie xác djnh và cong bô yang bào hQ v
sinh khu rc My nuó'c sinh hot;
Theo dà nghj cüa Giám de S& Tài nguyen và Môi truäng tai Ta trinh sá
4896/flr-STNMT ngày 17 tháng 9 nàm 2018,
QUYItT BINH:
Biu 1. Phê duyt phm vi àng bào hQ v sinh khu we l&y nuóv slit hoat
dôi vâi cong trmnh khai thác nuóc duó'i dat cüa Doanh nghip Ui nhân cap nuó'c
ThNhu, cvthênhtrsau:
- Ten cOng trmnh: cong trInh khai thác nutc duói d.t cüa Doanh nghip tu'
nhân cp mite Th Nhu.
- Ngun nuót khai thác: nu&c dixOi dt.t.
- Quy mO khai thác: 120 m3lngày dém.
- Vj trI cong trmnh klith tIthe: gMng khoan 01(2 d ti phn ctht eüa Ong LO
Thanh Tü, tça lac: ap Tan NinE, xã Xufin DOn, huyn Chcx 0to, tinE Tiên
Giang; t9a dQ vj frI ging khoan (VN2000, 105°45 , 6°): X: 1141942, Y: 576335.
- Ph?m vi vüng bão hQ v sinh khu virc thy nuâe: là 20m tInh t& rning
giêng (theo sa do vi tn cOng tninh k/ia! thác nu'ó'c du'ó'i dat kern So).
Biu 2. Yêu e&u di vol Doanh nghip Ui nEân cp nuO'e Tü Nhu:
1. Phái hcxp vol Uy ban than dan (vit t&t UBND) huyn Chcx Gao,
UBND xã Xuân DOng và các ccx quan lien quan xác djnh ranh gió'i phm vi cüa
vüng bào hQ v sinh khu vçc lay nuOt sinh hoat eUa cOng trInh trCn thvc dja sau
khi thrçxc phê duyt, cOng bO.
2. Bo ngun nuto do nilnh trçc ti4p khai thác, sfr dung; theo döi, giám
sat cac hoat dQng trong ng bào hQ v sinh kl-iu we lay nute sinE hoat eüa cong
trInh. Trix&ng hcxp phát hin hành vi gay ô item hoc cO nguy ccx gay 0 nhiêm,
khOng baa dam an toàn cho vic khai thác nuOc côa cOng trlth và the hành vi vi
ye
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phm pháp luat v tài nguyen rnthc khác trong pham vi vUng báo hQ v sinh khu
virc ly nu'âc sirih boat cüa cong trInh khai thác thI phâi kjp th&i ngàn c14n, dOng
thô'i Mo cáo ngay den chInh quyên dja phuang noi dt vj trI cong trInh dé xü 1.
3. Nghiôm c&m xá nuàc thai, dura các chAt thai vào vUng bào hQ v sinh
lchuv?c lay nuâc sinh boat; xá nutc thai chin qua xCr l ho.c xü l chin dt tiêu
chuân, quy chuan k thuat vào nguOn nuâc.
4. Trong phm vi vüng bào ho vG sinh khu vvc lAy nithc sinh boat phài
Sn thu cac quy djth ye hãnh lang bão v nguOn nuâc, Mo 4 nguôn nuâc duti
dat và tuânthU cac yeu cau khác ye bào 4 tài nguyen nuó'c theo quy dirt cOa
pháp lu@ ye tài nguyen nutc.
Di&i 3. Giao Sâ Tài nguyen và Môi truàng, UBND huyn Chg Gao,
UBND xã Xuân DOng:
1.S& Tài nguyen và MOi tnthng, UBND huyn Chq Gao, UBNL) xà Xuân
Dông thông báo trên tang thông tin din tfr, them yet ten bang tin cOa xä, Ap tong
vông 05 ngày lam vic ké t'r ngày nhn th.rqc quy& djth phê duyt yang bào hQ 4
sinh kbu vyc lay nuâc sinh boat dái vâi cOng -inh khai thác nuót dual dat cüa
Doanh nghip Li nhân cap ni.ró'c TO Nba. S& Tài nguyen và Môi tru&ng có trách
nhii5rn don dOe, huâng dan, giám sat Doanb nghip tu than cap nuâc TO Nbtr
thvc hin viOc xac djth ranh giói vüng bào hQ 4 shth liEu rçrc lay nu&c sinh boat
trén thve dja sau khi duve phé duy, cOng bô.
2. UBND huyn Chci Gao, UBND xà Xuân DOng có trách nhiOm ph6i hcip
vâi Doanb nghip ta than cap mite TO Nhii và các cci quan lien quan trén dja bàn
xác djth ranh gioi phm vi cOa vüng bào hØ 4 sinh liEu vçrc lay nuo'c sinh boat
ten thvc dja sau khi duqc phe duy, cOng bO; thçrc hin các bin pháp bào 4 chat
hrcingnguOn nuo'c slit boat ten dja bàn quàn l; tiêp nhn thông tin, giài quyOt các
dO pbát slit liOn quan dOn vüng báo ho 4 slit khu vrc lay nu'&c slit boat eLla
cOng trInh khai thác nutc tOn dja bàn theo thâm quyOn.
Diu 4. Các th chfrc, cá than, hQ gia dirt sinh s6ng, boat dng san xu&t,
kinh doanh, djch vi tong ph?m vi yang bào hO vO slit liEu vijc lay nuó'c sixth hoat
dã duçic phé duy, cOng b6 có trách nhiOm phãi Sn thO các quy djth ye bait lang
bào 4 nguOn nutc, bao 4 nguOn nuàc dual dat và tuân thU các yeu câu ldiác vO
bào 4 tài nguyen mite theo quy djrt cUa pháp 1u3t ye tài nguyen nute.
Diu 5. Chánh VAn phàng UBND tinh, Giám dóc Sà Tài nguyOn và MOi
truäng, ChU tjch UBNID hu4n Chç' Gao, chu tjch UBND xã Xuan DOng, Doanh
nghip tu nit cap nuó'c TO Nhu và các dan vj, cá nit có lien quan chju trách
nhiêm thi bait Quyát dirt nay.
Quy& djnh nay có hiu lye k tü ngày lc./,k
KT.CHU T!CIJ9&!
Nci nh?i,z:
- Nhir Diu 5;
PHO CHU TJCH
u
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- Cic Quân 1' tài nguyen nithc;
- PCT Pham AnhTuân;
- VPUB: PVP Tran Hoàng Nht Na
- Urn: VT, P.KT (Nhâ, TAm).
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