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Tidn Giang, ngày/8 thángfondm 2018

QUYET opm
Phê duyt vüng bão hQ v sinh khu viyc Ly rnr&c sinh hoyt d& vó'i cong trmnh
khai thác ntu&c thth'i dt cüa Ban Quãu ly TO hqp tác cung cp nir&c p
Thnh Lc ti p Thnh Lc, xã Doug Th3nh,
huyn Go Cong Tãy, tinh Tin Giang
CIIU T4CH UY BAN N}IAN DAN TiNE! TIEN GIANG
Can ci Lut TO ehüc hith quy&n dja phumig ngày 19 tháng 6 nAm 2015;
Cthi cü L4t Tài nguyen nuâc ngày 21 tháng 6 nan 2012;
Can cü Thông tu sO 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng 9 nan 2016 cüa
BQ Tài nguyênvâ Môi truOng quy djnh vic xác djnh và cong bO yang bâo ho v
slit khu vrc lay ntthc sixth hoat;
Theo d nghj cM Giám dOe S& Tâi nguyen và Môi trtr&ng tai Ta trInh sO
5340/flr-STNMT ngày 08 théng 10 nan 2018,
QUYET DjNTI:
DiM 1. Phé duy ph?m vi yang bào hQ vO sinh khu vçrc lAy nuâc slit hoat
doi voi cong trmh khai thac nizcic durn dat cua Ban Quan ly To hcxp tao cung cap
nuâc ãp Th?nh Lac (g9i t&t là Ban Quãn l THT ap Th?nh Lao), ci the nhix sau:
- Ten cong trInh: cOng trInh khai thac nuàe duâi dAt cña Ban Quân l
TIlT âp Thnh Lao.
- NguOn rnzâe khai thác: nuâc dual dAt
- Qui mO khai thác: 100 m3lngày dém.
- Vj fri cOng frInb khai thác: giOng khoan dt tai thüa dAt cOng do Uy ban
than dan xä Dông Th?nh quãn l, tça lac: Ap Th?nh Lao, xâ Dng Th?nh, huyn
Ga COng Tây, tinh Tiên Giang; tça do vj fri giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°):
X: 1147972, Y: 592795.
- Ph?m vi yang bão ho v slnh khu vrc lAy nuàc: là 20m flit tr ming
giêng (theo so' do vi frI cOng trInh kiwi thac nzthc dwti dat kern theo).
A A. ,.
Dieu 2. Yeu cau doi vm Ban Quan ly TIlTA ap Thnh Lac:
1. PhOi hcxp vOl Uy ban than dan (viOt t&t UBND) huyn Ga COng Tây,
UBND xA DOng Th?nh và các cci quan liOn quan xac djnh ranh giOl phm vi cM
vüng bão ho 4 sixth khu we lay nuOc sinh hoat cM cong trmnh trên thvc dja sau
khi ducie phO duyt, cOng bO.
2. Bâo v nguOn nithc do minh trijc tiOp khai thác, sü thjng; theo dôi, giám
sat cáo hoat dng trong yang bâo ho 4 slit khu we lay nuOc sixth hoat cM
cong trmnh. Tru&ng hçxp phát MOn hãnh vi gay o nhiOm hoc
nguy ca gay ô
nhiOm, khOng bão dam an toAn cho viOc khai thác nuórc eM cOng trinh và các
hành vi vi pham pháp 14t v& tài nguyen nuórc kháe frong ph?m vi vüng bâo ho
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v sinh khu virc lAy nthc sixth boat cUa cong trInh khai thác thI phãi kjp thai
ngn chin, dông thbi báo cáo ngay den chInh quyên cija phticmg nai dt vj frI
cong trinh d xà l'.
3. NghiOxn cAm xá nuâc thai, dim cáo chAt thai vào vüng Mo hQ 4 sixth
khuwc lAy rnthc sixth hoat; xá ntràc thai clura qua xà l hoc xü l chin dat tiOu
ehuân, quy chuân k5 thut vào nguôn nirâc.
4. Trong phni vi vüng bao ho 4 sinh khu vijc lAy niréc sinh boat phãi
tuãn thu cáo quy djnh ye hành lang Mo 4 nguôn nuâc, báo 4 nguOn rnrâc du&i
dAt và tuãnthü các yOu câu khác v báo 4 Mi nguyen mrâc theo quy djnh ct
pháp lu@ vO tài nguyen nixâc.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi trträng, UBND huyn Go Cong fly,
UBND xA DOng Thanh:
1.S& TM nguyen vâ MOi truäng, UBND hu4n GO COng Tây, UBND xã
Dng Th?nh thông báo IrOn trang thông tin din t&, niOm y& trOn bang tin cña
xâ, âp trong vông 5 ngày lam vic kO tü ngày nhan dirge quyOt djnh phO duyt
vüng báo ho 4 sixth khu vlro lay rnrâc sixth hoat dôi vâi cong trinh khai thác
nirâc dual dat cüa Ban Quãn l THT
Th?nh Lao. S& Tài nguyen và MOi
tn.räng có trách nhim dOn dóo, hu&ng dan, giám sat Ban Quãn l THT âp
Thanh Lao thvc hin viOc xáo djnh ranh giâi yang Mo ho 4 slob khu we lay
nuórc sinh hoat trOn thijc dja sau khi dirge phO duy, cong bô.
2. UBND hu4n GO Cong Tây, UBND xã Dng Thanh có trach nhiOm
phOi hgp vói Ban Quàn l THT ap Thanh Lao và cáo co quan liOn quan IrOn dja
bàn xác djnh ranh giâi phm vi cUa vixng Mo ho # sinh khu we lay nuóc sinh
hoat IrOn thvc dja sau khi dirge phO du4t, cong bô; thçrc hin cáo bin pháp bâo
ye chat lucmg nguOn nuàc sinh boat trOn dja bàn quãn l; tiOp ifln thông tin,
giâi quyOt cáo van do phát sixth liOn quan dOn vüng báo ho 4 slob khu we lay
rnr&c sinh boat cña cOng trinh khai tháo nuâc IrOn dja bàn theo th6 quyn.
Din 4. Các t6 chüc, cá nhfin, hQ gia dinh sixth s6ng, boat dOng san xuAt,
kinh doanh, djch vi trong phm vi yang Mo ho 4 slob khu we lay nithc sixth boat
dâ dirge phO du4t, cOng bO có trách nhini phái Sn thu cáo quy djnh ye hành lang
Mo 4 ngu6n ni.râc, báo 4 ngu6n nuâc duth dAt và Sn thu cáo yOu ou kháo v
báo 4 Mi nguyen nuorc theo quy djnh cüa pháp lutv& Mi nguyOnnuóc.
A va Mox
Then 5. Chanh Van phong UBND tnt, Giam doc Scc Tai nguyen
trtthng, Chu tjch UBND huyên (36 COng Tây, Chu tjch UBND xA DAng Th?nh,
Ban Quãn l TifF ap Thanh Lao và các dan vj, cá than có lien quan chju trách
nhim thi hành QuyOt djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu lye k Ut ngà.y k94{.
ap

Nolnlzân:
-NhuDiàu5;
- Cue Quân 19 tâi nguyen rnthe;
- PCT Pham Anh Tuk;
- VPUB: PVP Tthn Hoàng Nhât Nam;
- Luu: VT, P.KT (Nba, Tam). Ivin-
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