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QUYET D!NH
Phê duyt viing bão h v sinh khu vrc 1y nu'&c sinh hot di vó'i cong trInh
khai thác nu'ó'c du'ó'i dat ella ông Blli Thanh Hôa tii âp Phil Thtnh A, xã Phll
Kiêt, huyn Chq Gio, tinh Tiên Giang
CHU TTCH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cii Lut T chirc ChInh quyn dja phu'ong ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cii Lut Tài nguyen nu'ó'c ngày 21 tháng 6 näm 2012;
Can cii Thông tu s 24/201 6/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 näm 2016 ciia
B Tài nguyênvà Môi trix?ing quy djnh vic xác djnh và cong bô viing bào hO v
sinh khu c lay nuó'c sinh hoat;
Theo d nghj cUa Giám dc S& Tài nguyen và MOi tru'ô'ng tai Th trInh so
45 1/TTr-STNMT ngày 29 tháng 01 näm 2019,
QUYET D!NH:
Diu 1. Phê duyt phm vi yang bâo hO v sinh khu virc ly nuâc sinh
hoat dOi vói cong trInh khai thác nu'óc duái dat cüa ông Bii Thanh Hôa, cii the
nhu' sau:
- Ten cong trInh: cong trInh khai thác ni.xâc duói dt (GK1) ciia ông Bii
Thanh Hôa.
• - Ngun nuic khai thác: nithc du'ó'i dat.
- Qui mô khai thác: 80 m3/ngày dCm.
- Vj trI cong trInh khai thác: ging khoan GK1 dt trên thira dt cüa ông
Büi Thanh Hôa; t9a lac: âp Phii Thanh A, x Phii Kiêt, huyn Chg Gao, tinh
Tiên Giang; t9a dO vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1154338, Y:
565454.
- Phrn vi viing bào hO v sinh khu virc 1y nu'Oc: là 20m tInh tir rning
giêng (theo Sci do vj trI cOng trinh khai thác nu'ác dithi dat kern theo).
Diu 2. Yêu cu di vâi ông Bài Thanh Hôa:
1. Ph& lwp vi Uy ban nhân dan (vi& t.t UBND) huyn Chç Gao,
UBND xã Phii Kiêt và các ca quan lien quan xác djnh ranh gió'i phm vi ciia
vüng bào hO v sinh khu viic lay nuó'c sinh hot ciia cong trInh trên thçi'c dja sau
khi duqc phê duyt, cOng bô.
2. Bào ye ngun nu, c do mInh tiVc tip khai thác, sir diing; theo dôi, giám
sat các hoat dng trong virng bào hO 4 sinh khu vi.rc lay rnrâc sinh hoat cüa
cOng trInh. Trung hgp phát hin hành vi gay ô ithim hoc có nguy co gay o
nhiêm, khong bâo dam an toàn cho vic k.hai thác nuc cira cOng trInh và các
hành vi vi phm pháp lut ye tài nguyen nuóc ldTlác trong phm vi viing bào hO
4 sinh khu virc lay nuóc sinh hoat cira cong trInh khai thác thI phài kp thô'i
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ngàn chn, dng thi báo cáo ngay dn chInh quyn dja phuung nai dt vj trI
cong trInh dê xà 1.
3. Nghiêm crn xá nithc thai, dua các chit thai vào viing báo h v sinh
khuvirc
nu'c sinh hoat; xá nu'c thai chu'a qua x1r 1 hoc xü 1 chua dt tiêu
chuân, quy chuân k5 thut vào nguôn rnrâc.
4. Trong phm vi vüng bào h v sinh khu v11c 1.y nuó'c sinh hott phãi
tuân thu các quy djnh ye hành lang báo v nguôn nuc, bào v nguOn nu'c dui
dat va tuânthü các yeu cau khác ye bào v tài nguyen nuâc theo quy djnh cüa
pháp 1ut ye tài nguyen nrnc.
Diu 3. Giao S Tài nguyen và Môi tru'ng, UBND huyn Chq Gao,
UBND xä Phü Kiêt:
1. S& Tài nguyen và Môi tru'ng, UBND huyn Chc Gto, UBNID x Phü
Kiêt thông báo trén trang thông tin din tCr, niêm yet trên bang tin cüa xã, âp
trong vông 5 ngày lam vic k tir ngày nhn duçc quyet djnh phê duyt vüng
báo h v sinh khu v1rc
nuâc sinh hoat dôi vâi cong trInh khai thác nuc
du'âi dat cüa ông Büi Thanh Hôa. S& Tài nguyen và Môi trixng có trách nhim
don dôc, hithng dan, giám sat ông Bài Thanh Hôa thirc hin vic xác djnh ranh
giâi yang bâo h v sinh khu v11c lay nithc sinh hoat tren thirc dja sau khi du'gc
phe duyt, cong bô.
2. UBND huyn Ch Gao, UBND x Phá Kit có trách nhim phi hçp
vâi ông Büi Thanh Hôa và các cci quan lien quan trên dja bàn xác djnh ranh giâi
phm vi cüa vüng bâo h v sinE khu virc
nu'âc sinh ho.t tren thirc dja sau
khi du'qc phê duyt, cOng bô; thirc hin các bin pháp bào v chat lu'qng nguôn
nu'ó'c sinh hoat trên da bàn quân l; tiep nhn thông tin, giai quyêt các van de
phát sinh lien quan den vllng báo h v sinh khu viic
nuâc sinh hoat cüa
cong trInh khai thác nu'óc trên da bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Các t chüc, cá nhãn, h gia dInh sinh sng, hot dng san xut,
kinh doanh, djch vçi trong phm vi vüng bao h v sinh khu vçrc
nuOc sinh hoat
d duc phe duyt, cOng bO có trách nhim phai tuân thu các quy djnh ye hãnh lang
bào 4 nguOn nuâc, bào 4 nguôn nuóc duói dat và tuân thu các yeu cau khác ye
bao 4 tài nguyen nuc theo quy djnh cüa pháp lut ye tài nguyen nuc.
Diu 5. Chánh Vn phông Doan Dai biu Quc hi, Hi dng nhãn dan và
UBND tinh; Giám dôc S Tài nguyen và MOi tru'ng; ChU tjch UBNID huyn
Chç Gao; Chu tjch UBND x Phu Kiet; Ong Büi Thanh Hôa và các dan vj, cá
nhan có lien quan chju trách nhim thi hanh Quyet djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày
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No'i nhân:
- Nhu Diéu 5;
- Cpc Quân I tài nguyen nu'óc;
- PCT Pharn Anh Tuãn;
- VP.DDBQH-HEND-UBND: CVP và cPC-VP;
- Luu: VT, P.KTTC (Nhã, Tarn).
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