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QUYET D!NH
Phê duyt viIng bão h v sinh khu vrc 1y nu*c sinh hott dIi vói cong trInh
khai thác nu'ó'c du'ó'i dat cüa Ban Quãn I To hqp tác nuó'c âp Thtnh An 2 ti
âp Thinh An, xã An Thnh Thüy, huyn Chçr Go, tInh Tiên Giang
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TfNH TIEN GIANG
Can ci.r Lust T chirc ChInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cir Lut Tài nguyen nu'âc ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
CAn cir Thông tu' s 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nAm 2016 cUa
B Tài nguyen Va Môi truô'ng quy djnh vic xác djnh Va cong bô vüng bào h v
sinh khu vuc lay nu'c sinh hoat;
Theo d nghj cüa Giárn d& S& Tài nguyen và Môi tru'ng tai Th trinh s
419/TTr-STNMT ngày 25 tháng 01 nArn 2019,
QUYET DINH:
Diu 1. Phê duyt phm vi vüng bo hv sinh khu v1rc 1.y nu'ó'c sinh
hoat dOi vói cong trInh khai thác nuâc du'âi dat cüa Ban Quàn l To hçip tác
nuó'c âp Thtnh An 2, Ci,T the nhu' sau:
- Ten cong trInh: cOng trInh khai thác nu'c dithi dt (GK1) cüa Ban Quàn
1 To hçp tác nu'âc âp Thinh An 2.
- Ngun nrn9c khai thác: nuóc duói dt.
- Qui mô khai thác: 80 m3/ngày dêm.
- Vj trI cOng trInh khai thác: ging khoan GK1 dt tai thi.'ra dt cüa ông
Nguyen VAn Vu Em, t9a lac âp Thnh An, xã An Thnh Thüy, huyn Ch9' Gao,
tinh Tiên Giang; t9a d vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1144036,
Y: 581028.
- Pharn vi vüng bào h v sinh khu virc 1.y nu'âc: là 20 m tInh tr ming
giêng (theo sd do vj trI cOng trinh khai thác nuv"c du'ó'i dat kern theo).
Diu 2. Yêu cu di vii Ban Quân l T hgp tác nu'c âp Thnh An 2:
1. Ph& hçp vó'i Uy ban nhân dan (vi& tt UBND) huyn Chci Gao,
UBND xã An Thtnh Thüy và các co quan lien quan xác djnh ranh gió'i phm vi
cüa virng bào h v sinh khu v1rc lay nu'ó'c sinh hoat cüa cong trInh trén thrc dja
sau khi &rçlc phê duyt, Cong bO.
2. Bào v ngun nu'ó'c do mInh trii'c tip khai thác, sir dcing; theo dôi, giám
sat các hot dng trong vüng bão h v sinh khu vçrc lay nu'âc sinh hoat cüa
cOng trInh, Tru'ng hçp phát hin hành vi gay ô nhiêm hoc có nguy co' gay ô
nhiêrn, khOng bão dam an toàn cho vic khai thác nuc cüa cong trInh và các
hành vi vi phm pháp lut ye tài nguyen nuó'c khác trong phm vi vung bào h
v sinh khu virc lay nithc sinh hoat cüa cong trInh khai thác thI phài kjp thai
ngAn chn, dOng thi báo cáo ngay den chInh quyen dja phu'o'ng no'i dt vj trI
cong trInh dê xi'r 1.
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3. Nghiêrn cm xà nu,o'c thai, du'a các cht thai vào v1ing bào h v sinh
khu vrc lay rnthc sinh hot; xà nu'&c thai ehu'a qua xi1 i hoc xü l chu'a dt tiêu
chuân, quy chuân 1c thu.t vào nguôn nuc.
4. Trong phm vi vüng bào h v sinh khu virc 1y nuó'c sinh hoat phài
tuân thu các quy djnh ye hanh lang bão v nguôn nuc, bào v nguôn nu,âc duái
dat và tuânthü các yêu câu khác ye bão v tài nguyen nu'ác theo quy djnh cüa
pháp 1ut ye tài nguyen nuâc.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi tru'ông, UBND huyn Chci Gao,
UBND xã An Thinh ThCiy:
1. S& Tài nguyen và Môi tru'ng, UBND huyn Chç Gao, UBNID xâ An
Thanh Thüy thông báo trén trang thông tin din tCr, niêm yet trên bang tin cüa
xä, âp trong vông 5 ngày lam vic kê tix ngày nhn dugc quyêt dnh phé duyt
vüng bão h v sinh khu vçrc lay nuâc sinh hoat dôi vi cong trInh khai thác
rnró'c du'âi dat cüa Ban Quân 1 To hçip tác nuó'c âp Thanh An 2. S& Tài nguyen
và Môi tru, ng có trách nhim dOn dOe, hung dan, giám sat Ban Quãn l To
hçp tác nuOc âp Thtnh An 2 thrc hin vic xác dnh ranh gió'i vüng báo h v
sinh khu viic lay nuóc sinh hoat trên thyc dja sau khi dugc phê duyt, cong bô.
2. UBNI) huyn Chçi Gao, UBND xà An Thanh Thüy có trách nhim phéi
hçip vói Ban Quàn l To hçip tác nm5'c ap Thnh An 2 và các Ca quan lien quan
trên dja bàn xác djnh ranh giâi phm vi cüa yang báo h v sinh khu virc lay nuc
sinh ho.t trên thirc djasau khi dugc phe duyt, cOng bô; thrc hin các bin pháp
bào v chat lu'çing nguôn nithc sinh hoat trên dja bàn quail l; tiêp nhn thông tin,
giài quyêt các van dê phát sinh lien quan den yang bão h v sinh khu vçrc lay
nithc sinh hoat cüa cOng trInh khai thác nuó'c tren dja bàn theo thâm quyen.
Diu 4. Các t chirc, Ca nhãn, h gia dlnh sinh sng, hoat dng san xut,
kinh doanh, djch vii trong pham vi vüng báo h v sinE khu virc lay nuâc sinh hoat
d dugc phe duyt, cong bô có trách nhim phâi tuân thu các quy djnh ye hành lang
bào v nguôn nuc, bào v nguôn nuâc duói dat và tuãn thu các yeu câu khác ye
bão v tài nguyen nu'c theo quy djnh cüa pháp lut ye tài nguyen nu'âc.
Diêu 5. Chánh Van phông Doàn Dai biu Quc hi, Hi dng nhân dn và
UBND tinh; Giárn doe S& Tài nguyen và Môi tru'è'ng; Chü tjch UBNID huyn
Chçi Gao; Chu tjch UBND xã An Thanh Thüy; Ban Quàn l To hgp tác nuó'c âp
Thanh An 2 và các dan vj, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet
djnh nay.
Quy& dnh nay có hiu hrc k tr ngày lc./ 4 4,
No'i n/i In:
- Nhu Diêu 5;
- Ciic Quãn I tài nguyen nuóc;
- POT Phrn Anh Tuân;
- VP.DDBQH-HDND-UBND: CVP và các PCVP;
- Li.ru: VT, P.KTTC (Nha, Târn).
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