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U BAN MIAN DAN
TITNIH TIEN GIANG

CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIST NAM
Dc Ip - T do - Hnh phüc

s6:358C/QD-UBND

Tthn Giang, ngàyl5thangffnthn 2018

QUYET DJN}1
•
A
A. ,.
Phe duyçt vung bao hy vç srnh khu vtyc lay rnwc srnh hofl doi vo'i
cong trInh khai thác nu'&c du'ó'i dt cüa Cong ty TNIIII Thu'irng mi djch vtj
cp nu'&c Lc Tuyn ti p Hôa Thành, xä Hôa Djnh,
huyn Chq Go, tinh Tin Giang
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CHU TECH UY BAN NIIAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can eü L4t T chüc ChInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 nm 2015;
Can efr Lu@ Tài nguyen nuâc ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can cü Thông Ui só 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 thang9 nàm 2016 eüa
BQ Tâi nguyen vâ MOI trtr&ng quy djnh vic xác djnh và cOng bO vüng Mo hQ v
sinh khu we
rnthc slit hoat;
Theo d nghj cüa Giám d6c So Tài nguyen và Môi trixäng ti Ta trInh s6
6016/flr-STNMT ngày 07 tháng 11 Mm 2018,
QUYET ]34NH:
Diu 1. Phê duyt phrn vi vñng Mo hQ v sinh khu we My nithc sinh
hofl dôi vOl cOng trinh khai thác nu&e duOl dat eña COng ty TN}IH Thucing mai
djch vi
nuót LQc Tuyên, the nhu sau:
- Ten cong trInh: cOng trInh lthai thác nuOc duOl Mt (GK9) cüa COng ty
TNHH Throng mai djch vçi
rnrOc LQc Tuy&n.
- Ngun nuOc khai thác: nLrOc duói Mt.
- Qui mO khai thác: 198 m3/ngày dêm.
A
V fri cong trrnh khai thac: gieng khoan GK9 dat tren thin dat
cua ong
Nguyen Van Trung; tça 1c Hôa Thãnh, xã Rôa Djnh, huyn Chq (lao, tinh Tiên
Giang; tça dQ vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45', 6°): X: 1141086, Y: 579513.
- Pham vi vüng Mo hØ vG slit khu virc My nuOc: là 20m tInh Ut ming
giêng (theo so' dd 4 tn cong trInh khai thác nu'ov dithi a"a't kern theo).
Diu 2. Yêu cãu dói vOl COng ty TNHH Throng mal dch vçi c&p nuOc
LQc Tuyën:
1. Ph6i hçxp vOl Uy ban nit dan (viát t&t UBND) huyn Chçx Gao,
UBNID xâ Hôa Djrih và eác ca quan lien quan xác djnh ranh giói phm vi eüa
vñng Mo hQ vG slit 1dm vrc lay nuOc sinh hoat cüa cOng trinh trên dive dja sau
1±1 dugc phé duyt, cOng bo.
2. Bào ye ngun nutc do mInh true tip ldiai tháe, sü dung; theo dôi, giám
sat eac hoat dQng trong vOng bâo hO v slit khu we lay nuOe sinh hoat cüa
cOng trInh. Tru&ng hcxp phát hin hành vi gay ô nhiêm hoe có nguy co gay ô
nhiêm, khOng Mo dam an toàn cho viêc khai thác nuOc eüa cOng trinh và các
hànli vi vi pham pháp 1ut ye tài nguyen nuOc lchác trong pham vi vüng Mo hQ
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4 slit khu vrc thy rnràc slit hoat cUa cong trinh khai thác thI phãi kjp thai
ngàn chn, dOng th&i báo cáo ngay den chInh quyên dja phuong ncxi dt vj trI
cong trrnh deA xu ly.
3. Nghiêm c&m xà rnrâc thai, dua the chtt thai vâo vUng bâo hQ 4 slit
khuvvc lay nu&c sixth hoat; xà rnrâc thai chin qua xü 19 hoc xü 19 chin dat tiêu
oman, quy chuân lc thu@ vào nguôn nirâc.
4. Trong phain vi yang Mo hO 4 slit khu we thy nuUc slit hoat phãi
tuân thU cáo quy djnh ye hành lang bào 4 nguôn ntthc, bâo 4 nguôn nuàc dixói
dat và tuânthU cáo
cEu khác v bào 4 tài nguyen nuó'c theo quy djnli eUa
pháp luat vO tài nguyen nuâc.
Diu 3. Giao Sà Tài nguyen và MOi tru&ng, UBND hu4n Chq Gao,
UBND xà Hàa Djnh:
1. Sâ Tài nguyOn và Môi trutng, UBND hu4n Chçx Gao, UBND xâ Hôa
Djrth thông báo trOn trang thông tin dien tà, niOm yet trOn bang tin cUa xä, âp
trong vông 5 ngày lam vic 14 tü ngày ifln duge quyát djnh phO du4t vüng
Mo hQ 4
lthu vrc 1&y nixâc sinh hoat dAi
cOng trinh khai thác nutc
duOi dat càa COng ty TNHH Thuang mai djch vçi c&p nithe LQc Tuy&i. Sà TM
nguyen và MOi tru&ng có trách nhlem dOn dOe, huOng dan, giám sat COng ty
TNIIII Thuong mai djch vçr cap miOc LQc TuyOn thvc hin vic xac djnh ranh
giOi ng Mo hQ 4 slit khu we lay nuó'c slit hoat trOn thvc dja sau Ichi dixqc
phO du4t, cong bO.
2. UBND huy4n Gig Gao, UBND xã Hôa Djnh 06 trách nhlm phái hgp vOl
COng ty TNHH Thuang mai djeh vi cap nuOc LQc Tuy&n và cáo ca quan lien quan
trOn dja bàn xác dinh ranh giói phm vi eUa ng bào hQ 4 slnh khu we ly mxOc
sinh hoat trOn thçrc djasau kM drnic phO du4t, cOng b; thçrc hin cáo biGn pháp
Mo 4 chat lucxng nguOn nirOc slit hoat IrOn dja bàn quán 19; tiOp nhn thông tin,
giài quyOt các van do phát slit lien quan d&i yang Mo hQ 4 sinh khu we thy nuOc
slit hot cUa cOng trinh lthai thác nuOc IrOn dja bàn theo thâm quyOn.
Oiu 4. Cáo t6 chüc, cá itfin, hO gia dmnh sinh sng, hoat dQng san xuât,
kinh doanh, dch vi trong ph?m vi ng bào hQ 4 slnh khu virc lay nuâc slit hoat
ãâ dixoc phé duyt, cOng bO có trách xThini phái tuan thU cáo quy djnh ye hành lang
bào 4 nguOn nu&c, bào 4 nguôn rnrOc duOi dat và tuân thU cáo yOu thu khác ye
bão 4 tài nguyOn nuOc theo quy djnh cüa pháp h4t ye tài nguyen nuOc.
Dieu 5. Chanh Van phong UBND tinE, 0mm doe Sa Tai nguyen va Moi
trir&ng, ChU tjch UBND hu$n Gig Gao, ChU tjch UBND xä Hôa Djnh, COng ty
TNHH Thucing mal djch
cap nuâc LQc TuyOn và các don vj, cá than có lien
quan chiu trách thim thi hành QuyOt djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu lye i4 tr ngày 1c9./yk'
Nc! niqin:
KT.CHUTICIe
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- Cue Quân I tâi nguyen rnrâe;
- PCT Pham Anh Tu&n;
- VPUB: PVP TrAn Hoàng Nht Nam;
- Li.ru: VT, P.KT (Nha, Tam).
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