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Uv BAN NHAN DAN
TINH TIEN GIANG
Só:.ZL3/QD-UBND

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
DOe 1p - Ttr do - H3nh phéc
Tidn Giang, ngày2 f tháng2 nàm 2018

QUYET BJNH
Phé duyt vüng bão hQv sinh khu vy'c My nu'ó'c sinh hotd& voi cong tilnh
khai thac nine dirm dat ena Ban n hanh dai nu'oc ap Bang Nam
ti p Bang Nãm, xã Bang Hung Phu'&c, huyn Chq Go, tinh Tiên Giang
CEO T4CH UY BAN NIHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cü Lut T ehüe ehInh quy&n dja phucing ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can eü L4t Tài nguyen nuâe ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can cü Thông P.r s 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng 2 nàm 2016 eüa
BQ Tài nguyen Va Môi tru&ng quy djnh vic xae djnh và cong bô vüng Mo ho v
sinh kin we lay nithe sinh hoat;
Theo d& nghj eüa Giám d6e S& Tài nguyen và MOi tnxäng tai T& trInh sá
4195/flr-STNMT ngày 15 théng 8 nàin 2018,
QUYET DJNH:
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Bieu 1. Phe duyçt pham vi vung bao hç vç sinh khu we lay nine srnh hot
dôi vói cong trInh khai tháe mthe duâi dat cüa Ban S hãnh dãi rnthc âp Bang
Nàm, ei the nhu sau:
- Ten cOng tflnh: cOng trinh khai thác nuó'c duói Mt (0K2) eüa Ban 5hành
dài nuóc ap Bang Nàm.
- Ngun nuàc khai thác: nuâc du&i Mt.
- Qui mO khai thác: 120 m3/ngày dem.
- Yj tn cOng trinh khai thác: giEng khoan GK2
ti thüa Mt cüa Ong
Bitt Huy Hoàig, t9a lac ap Bang NAm, xâ Bang Hung Phuó'c, huyn Chg Gao,
tinh Tiên Giang; t9a do vj trI gi&ng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1149556,
Y: 573548.
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- Pham vi vñng Mo ho v sinh kin vrc My nu6 là 20m tmnh tü ming
giOng (theo so dâ vi trI cong trInh Jthai thac nwóc duói ä"át kern theo).
Biu 2. Yêu ek d6i vâi Ban 4n hành dài nuâc p Bang Nm:
1. Phói hqp vâi Uy ban nhân dan (vMt tt UBND) huyn Chq Gao,
UBND xä BAng Hung Phuâc và cáo cci quan lien quan xáe djnh ranh giUi ph?rn
vi cüa vüng Mo hQ v sinh khu w lay nuâc sinh hoat eüa cOng trinh trOn thvc
dja sau khi duqc phê duyt, cOng bô.
2. Bào v ngun nuâc do mitt twc tip khai thác, sü dpng; theo döi, giám
sat cac hoat dQng trong vüng Mo ho v slit khu vrc lay nuàc sinh hoat cüa cong
trinh. Tru&ng hcip phát hin hành vi gay ô nhiêm hoc có nguy cci gay ô item,

không Mo dam an toAn cho vice khai thác nutc cüa cong trInh và các hành vi vi
phm pháp lu@ ye tài nguyen nubc ldiác trong pham vi vüng bâo ho v sinh khu
we 1y rnrbe sixth hoat eüa cong trInh khai tháe thi phái kjp th&i ngn el4n, dOng
th&i báo cáo ngay dOn eMit quy&n dja phuang nai dt vj ti-I cong trmnh dO xà 1.
3. NghiOm cm xã nube thai, dua eác chat thai vào yang Mo ho v sixth
khuwe thy nuâc slit hoat; xa nubc thai chtxa qua xfr 1' hoc xfr l chua dat tiOu
ehuân, quy chuân ky th4t vào nguôn nube.
4. Trong phm vi vüng bâo ho vO slit khu we iay nubc sinh hoat phái
tuân thu eác quy djnh ye hành lang Mo v nguôn rnxó'e, báo vO nguôn nubc dual
d& vâ tuân thu các yOu eu khác v bâo vO tãi nguyen nubc theo quy djnh cUa
pháp 14t v tài nguyen nuó'c.
Diu 3. Giao Sb Tài nguyen và Môi tnräng, UBND huyn Chq Gao,
UBND xä Dãng Hung Phubc:
1.Sb Tâi nguyen và MOi trutng, UBND huyn Chçx Gao, UBND xã Bang
Hung Phubc thông báo trOn trang thông tin din tu, thOrn yOt trOn bang tin cüa xã,
p trong vông 5 ngày lam vic k tfr ngày nhn ckrge quyEt djnh phO duyt vüng
Mo ho vO slit khu we lay nubc sinh hoat dOi vbi cOng trInh khai tháe nuóv dual
dat cüa Ban In hânh dài nuOc âp Bang Näm. Sb Tài nguyOn và Môi tru&ngcó
trách nhim dOn d6c, hthng dan, giám sat Ban In hânh dài nuUc âp BAng Nam
thvc hin vie xac dnh ranh gibi vUng Mo hQ I
sinh khu vrc lay nubc sinh hoat
trOn thuc dja sau kM duçxc phO duy, cOng bO.
2. UBND huyn Chçx Gao, UBND xã Bang Hung Phuó'c eó tráeh nhiOrn
phOi hqp voi Ban 4n hành dái nubc ap BAng NAm và các ccx quan lien quan trOn
dja bàn xác djnh ranh gibi ph?m vi cüa yng Mo hQ I
sixth khu vçrc lay nithe slit
boat trOn thvc dja sau khi ducxe phO duy, cOng bO; thvc hin cáe biOn phap báo I
chat luqng nguOn nube slit hoat ti-On dja bàn quãn l2; tiOp nh@n thông tin, giái
quyOt cac van ã phát slit liOn quan dOn vOng bào ho I
slit khu we lay nubc
sinh hoat cüa cOng trinh khai tháe nutc IrOn dja bàn theo thâm quyOn.
Diu 4. Các tã chüc, cá than, ho gia dInh slit sng, hoat dng san xuát,
kinh doanh, djch vx trong ph?m vi yang Mo ho I slit khu we lay nuâc sixth hoat
dã duqe phê duy, cOng bô có trách itOrn phâi tuãn thu cáo quy djnh ye hart lang
báo ye nguOn nuó'c, Mo v nguOn nubc dubi dat vâ Sn thu các yOu can khác vO
bâo v tài nguyOn nutc theo quy djnh cüa pháp lut vO tài nguyen nubc.
X
Dieu 5. Chanh Van phong UBND tinh, Giarn doe So Tai nguyen va Moi
truóng, Chü tjch UBND huyn Chçx Gao, Chü tjch UBND xa BAng Hung Phube,
Ban 4n hành dai nube âp Bang NArn và eác dan vj, cá than có liOn quan chju
trách thirn thi hart QuyOt djnh nay.
Quy& djnh nay có hiOu hrc k tü ngày kt./,x~
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Noi ,thâ,z:

- Nhu Diu 5;
Cvc Quan ly tat nguyen nuac;
- PCT P1mm Anh Tuan;
- VPUB: PVP Nguyen H&u Dñt;
- Luu: VT, P.KT (Nha, Tam). r
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