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QUYET D!NH
Phê duyt vüng bão h v sinh khu virc 1y nu*c sinh hoit di vói cong trInh
khaithác nuIrc du'ó'i dt cüa Doanh nghip ttrnhân cp ntr&c Trirô'ng Xuân
t&i ap Trtro'ng Xuan B, xa Thanh Binh, huyçn Chçr Gio, tinh Tien Giang
CHU T4CH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cü Lut T chüc chInh quyn djaphucing ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cir Lust Tài nguyen nuc ngày 21 tháng 6 näm 2012;
Can cü Thông tu s 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nAm 2016 cüa
Bô Tài nguyen và Môi trithng quy djnh vic xác djnh và cong bô vüng bão h v
sinh khu virc lay nithc sinh hoat;
Theo d nghj cUa Giám d& Si Tài nguyen và Môi trumg ti Th trInh s
1472/TTr-STNMT ngày 26 tháng 3 näm 2018,
QUYET DNH:
Diu 1. Phê duyt phm vi vüng bão h v sinh khu virc 1y nuâc sinh hoat
dOi vói cong trInh khai thác nuóc dixâi dat cüa Doanh nghip tis nhân cap nixc
Tru&ng Xuân, c1i the nhii sau:
- Ten cOng trmnh: cOng trinh khai thác nithc duói dt cUa Doanh nghip tii
nhân cap nithc Truàng Xuân.
- Ngun nwic khai thác: nithc duâi dat.
- Qui mO khai thác: 120 m3/ngày dêm.
- Vj trI cong trInh khai thác: gikg khoan GKS dt tti ph.n dt cOng do Uy
ban nhân dan xâ Thanh BInh quán 19, t9a 1c: âp Tru&ng Xuân B, xã Thanh BInh,
huyn Chçi Gto, tinh Tiên Giang; t9a d (VN2000, 105°, 6°): GK5 X: 1150753,
Y: 570198.
- Phm vi vüng báo h v sinh khu virc 1y nithc: là 20m tInh ti'r ming
giêng (theo sd do vj tn cOng trInh khai thác nu'ó'c duài dat kern theo).
JJiu 2. Yéu cu di vâi Doanh nghip tu nhân cp nuc Trueing Xuân:
1. Phi hçip vâi Uy ban nhân dan (vi& tt UBND) huyn Chçi Gao,
UBND xâ Thanh BInh và các ccr quan lien quan xác djnh ranh gii phm vi cüa
vüng bão h v sinh khu virc lay nuâc sinh hot cüa cong trInh trén thirc dja sau
khi duçc phê duyt, Cong bô.
2. Bão v ngun nuOc do mirth trrc tip khai thác, s1r dçing; theo dôi, giám
sat các hot dng trong vling báo hO v sinh khu virc lay nizâc sinh hot cüa cong
trInh. Trithng hqp phát hin hành vi gay ô nhim hoc có nguy co gay ô nhiêm,
không bâo dam an toàn cho vic khai thác nisóc cüa cong trInh và các hành vi vi

phmpháp 1ut v tài nguyen nuc kháe trong phm vi vüng bão h v sinh khu
we lay nuOc sinh hot cüa cong trInh khai thác thi phâi kjp thôri ngán chn, dông
thyi báo cáo ngay den chInh quyên dja phixcmg nci dt vj trI cong trInh dê xir l.
3. Nghiêm c.m xá nuâc thai, dua các cht thai vào vüng báo h v sinh
khuvirc lay rnróc sinh hoat; xâ nrnc thai chi.ra qua xà l hoc xü l chiia dat tiêu
chuân, quy chuân k5' thu.t vào nguôn nisâc.
4. Trong phm vi vüng bào h v sinh khu vlrc My nuâc sinh hoat phái
tuân thu các quy djnh ye hanh lang bào v nguôn nuóc, bâo v nguôn nuc duói
dat và tuân thu các yêu cau khác ye bào v tài nguyen niióc theo quy djnh cüa
pháp lust ye tài nguyen nithc.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi tru&ng, UBND huyn Chçi Gao,
UBND xã Thanh BInh:
1.Sà Tài nguyen và Môi truing, UBND huyn Chçi Gao, UBND xâ Thanh
BInh thông báo trên trang thông tin din ttr, niêmyêt trên bang tin cüa xA, âp trong
vông 5 ngày lam vic ké tr ngày nhn dirc quyêt djnh phé duyt vüng bâo h v
sinh khu we lay nu&c sinh boat dôi vói cOng trInh khai thác nuóc duâi dat cüa
Doanh nghip ti.r nhân cap nixâc Trtthng Xuân. Si Tài nguyen và Môi trung Co
tráeh nhim don doe, huâng dk, giám Doanh nghip tu nhân cap nuâe Truàng
Xuân thirc hin vic xác djnh ranh giOi vUng báoh v sinh khu vire lay nithc sinh
boat trén thirc dja sau khi duçic phê duyt, cong bô.
2. UBND huyn Chq Gao, UBND xâ Thanh BInh có trách nhim phi hp
v&i Doanh nghip tu nhân cap nuâe Tru&ng Xuân và eác co quan lien quan trên
dja bàn xác djnh ranh giâi phm vi cüa vmg bào h v sinh khu we lay nuâc sinh
hot trên thrc dja sau khi duqc phé duyt, cOng bô; thirc hin các bin pháp bão v
chat 1ung nguôn nuâc sinh boat trên dja bàn quãn l; tiêp nhn thông tin, giãi
quyêt các van dê phát sinh lien quan den ''üng báo h v sinh khu we lay rnr&c
sinh boat cüa cong trInh khai thác nuóc tren dja bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Các t chüc, cá nhãn, h gia dInh sinh sng, boat dng san xut,
kinh doanh, djch vi trong pham vi vüng bào h v sinh khu we lay nuóc sinh boat
d duc phê duyt, cong bô co trách nhim phài tuân thU các quy djnh ye hành lang
bào v nguôn nuâc, bão v nguôn nuóc duói dat và tuân thu các yêu câu khác ye
bão y tâi nguyen nuâc theo quy djnh cUa pháp 1u.t ye tài nguyen nuâc.
Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc Sâ Tài nguyen và Môi
trung, ChU tjch UBND huyn Chq Gao, ChU tjch UBND xã Thanh BInh, Doanh
nghip tu nhân cap nuâc Trithng Xuân và các dan yj, cá nhân có lien quan chju
trách nhim thi hành Quyet djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu 1irc k t1r ngày k./
Noi n/i cm:
-NhuDiêu5;
- C%Ic Quãn 1' tài nguyen rnrào;
- PCT Pham Anh Tuân;
- VPUB: PVP Nguyn HUu D(rc;
- Luu: VT, P.KT (Nhã, Tam).
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Sa DO Vj TRi CONG TRINH KHAI THAC NUOC DIIOI DAT
Ten cong trinh : GIENG KHOAN KHAI THAC NTJOC DiJOI DAT
Chü cong trInh : DOANH NGHIP TU' N}{AN CAP NTfOC TRIfONG XUAN
Dja ctim : AP TRIJONG XUAN B, XA THANH BINH, HUYN CHQ GiNO, TINH
TIEN GIANG
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1cm trên bàn d bang 5m ngoài thirc t
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