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QUYET D!NH
Phê duyt vñng bão h v sinh khu vile Iy nu*c sinh hoit dôi vó'i cong trInh
khai thác nu'rc du'ói dat cüa To hçp tác cap nithc sinh hot nông thôn khu v1rc
To nhân dan tir quail so 10 âp Song Thinh t,i âp Song Thinh, xã Tan BInh
Thinh, huyn Chç Go, tInh Tiên Giang
CHU T!CH UY BAN NIIAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cr Lut T chüc ChInh quyn dja phuo'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can ccr Lust Tài nguyen nu'c ngày 21 tháng 6 näm 2012;
Can cir Thông tu s 24/201 6/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nàm 2016 cüa
B Tài nguyênvà Môi trung quy djnh vic xác djnh và cong bô vüng bão h v
sinh ithu vuc lay nu'ó'c sinh hoat;
Theo d nghj cüa Giárn dic S Tài nguyen và Môi tru'ng t.i T& trmnh so
427/TTr-STNMT ngày 25 tháng 01 nàm 2019,
QUYET IMNH:
Diu 1. Phê duyt phm vi vüng bàoh v sinh khu vrc l.y nuc sinh ho.t
dôi vó'i cong trInh khai thác nuc duó'i dat cüa To hqp tác cap nu'âc sinh hot
nông thôn ithu vrc To nhân dan tr quãn so 10 âp Song Th?nh, ci the nhu sau:
- Ten cong trInh: cOng trInh lthai thác nithc du'th dt (GK1) cüa T h9p tác
cap nuóc sinh hoat nông thôn khu vrc To nhân dan tir quàn so 10 âp Song Thtnh.
- Ngun nuâc khai thác: nu'ót di.thi dt.
- Qui rnô khai thác: 80 rn3/ngày dêm.
- Vj trI cong trInh khai thác: ging khoan GK1 dt tai tha dt cüa ông Phrn
Van TrI, t9a 1c âp Song Thanh, xã Tan BInh Thnh, huyn Chg Gao, tinh Tiên
Giang; t9a d vj ti-I giêng khoan (VN2000, 105°45 ,6°): X: 1157735, Y: 574179.
- Pham vi ving bào h v sinh khu vrc 1y nu'ic: là 3,8rn tInh tü rning
giêng (theo so' do vj trI cOng trinh khai thác nu'O'c dzthi dat kern theo).
Diu 2. Yêu cu di vi T h9p tác cp nu'ó'c sinh hot nông thôn khu v1rc
To nhân dan ti.r quàn so 10 âp Song Thanh:
1. Phi hçip vâi Uy ban nhân dan (vit t.t UBND) huyn Chg Gao,
UBNID xa Tan BInh Thanh và các ca quan lien quan xác djnh ranh giOi phm vi
cüa vüng bào ho v sinh khu v1rc lay nu'âc sinh hoat cüa cOng trinh trên thirc dja
sau khi duqc phê duyt, cong bô.
2. Bào v ngun nuâc do mInh tiVc tip lthai thác, sir dyng; theo döi, giám
sat các boat dng trong ving bâo h v sinh khu vic lay nuó'c sinh hoat cüa cong
trInh. Tru'ô'ng hçp phát hin hành vi gay ô nhim ho.c có nguy ca gay ô nhirn,
không bào dam an toàn cho vic khai thác nu'c cüa cong trInh và các hành vi vi
phm pháp luat ye tài nguyen nuó'c khác trong phm vi vüng bâo h v sinh khu
VçIC lay nuót sinh hoat cüa cOng trinh khai thác thI phâi kjp thi ngän chn, dOng
thO'i bão cáo ngay den chmnh quyên dja phu'ang no'i dt v trI Cong trInh de x1r 1.
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3. Nghiêrn cm xà nu, c thai, d.ra các cht thai vào vüng bào h v sinh
khuvirc lay nu'âc sinh hoat; xâ nithc thai chua qua xü 1 hoc xü 1 chira t tiêu
chuân, quy chuân k5 thut vào nguôn nuâc.
4. Trong phrn vi vüng bão h v sinh khu vyc 1y nu'1c sinh hoat phài
tuân thu các quy djnh ye hành lang bào v nguôn nuâc, bào v nguôn nu'âc dithi
dat và tuân thU các yêu câu khác ye bào v tài nguyen nuâc theo quy djnh cUa
pháp 1ut ye tài nguyen nuó'c.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi trung, UBND huyn Chçi Gao,
UBND xâ Tan BInh Thanh:
1. Só Tài nguyen và Môi truô'ng, UBND huyn Chç Gao, UBND x Tan
BInh Thnh thông báo trên trang thông tin din tü', niêm yet trên bang tin cUa xâ,
ap trong vông 5 ngày lam vic ke tU' ngày nhn dugc quyêt djnh phê duyt vUng
bão h v sinh khu virc lay nu'âc sinh hoat dôi vi Cong trInh khai thác nuâc du'Oi
dat cUa To h9p tác cap nuc sinh hoat nOng thôn khu c To nhân dan tir quàn so
10 âp Song Thanh. S& Tài nguyen và Môi trung có trách nhim don dOe, huó'ng
dan, giám sat To hqp tác cap nuó'c sinh ho.t nông thôn khu virc To nhân dan ti.r
quãn sO 10 âp Song Thanh thrc hin vic xác dnh ranh gii vUng bão h v sinh
khu vi.rc lay nuâc sinh hoat trên th?c dja sau khi duc phê duyt, cong bô.
2. UBND huyn Chçy Gao, UBND xà Tan BInh Thinh có tráeh nhiêm
phôi hcip vó'i To hcp tác cap nithc sinh hoat nông thôn khu virc To nhân dan tir
quán sO 10 âp Song Thanh và các Ca quan lien quan trên dja bàn xác djnh ranh
giâi phm vi cUa vUng bão h v sinh khu vrc lay nu'âc sinh hoat trên thre dja
sau khi duçic phê duyt, cOng bô; thyc hin cac bin pháp bão v chat lung
nguôn nithc sinh hoat trên dja bàn quàn 1; tiêp nhn thông tin, giài quyêt các
van dê phát sinh lien quan den vUng bào h v sinh khu virc lay nuâc sinh hoat
cUa cOng trInh khai thác nuâc trên dja bàn theo thâm quyen.
Diu 4. Các t chirc, Ca nhn, h gia dinh sinh sang, hoat dng san xut,
kinh doanh, djch vçi trong phm vi vüng bào h v sinh khu v'rc lay nu'9c sinh hoat
di dtrcc phe duyt, cOng bô có trách nhim phái tuân thU các quy dnh ye hnh lang
bào 4 nguOn nu'rc, bào 4 nguOn nu'c du'i dat và man thU các yeu câu khác ye
báo 4 tài nguyen nu'âc theo quy djnh cUa pháp 1ut ye tài nguyen nuc.
Diu 5. Chánh Van phông Doàn Dai biu Quc hi, Hi dng nhan dan và
UBND tinh; Giám dOe S Tài nguyen và Môi trung; Chu tjch UBND hu$n
Ch Gao; Chu tjch UBND xä Tan BInh Thanh; To hgp tác cap nuóc sinh hoat
nOng thôn khu vrc To nhân dan tçr quàn so i 0 ap Song Thanh và các dan vj, cá
nhan có lien quan chju trách nhim thi hành QuyCt djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu lirc lc tr ngày k.h1
No'i nhân:
- N!nr Diéu 5;
- Cc Quán I,2 tài nguyen nuóc;
- PCT Pham Anh Tuân;
- VP.DDBQH-HDND-UBND: CVP và các PCVP;
- Lu'u: VT, P.KTTC (Nba, Tam).
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SCiDOVITRI
CONG TRMi KHAI THAC TAT NGUYEN NUdc
T'' LE: 1/500
Thn ch cong trinh: THT nu'ác SHNT khu vu'c td NDTQ s0 10 Song Thnh
Dia dim: âp Song Thanh xã Tan Blnh Thanh - Q Go -Tin Giang
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Chü gii:
K' hiêu

Gii thIch

K hiêu

Ging khoan

Nhà gach, nhà tam
Nhà ye sinh
Chung tral
Hm tu'hoai
Nhà xusng
Xt l chãt thi
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Nhà ye snh
Bàn kmnh 3.8m

