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Phe duyçt vung bao hç vç stnh khu virc lay ntroc sinh ho4t doi voi cong trinh
khai thác nw&c mt cüa Cong ty TNHH MTV cp nutc Tin Giang ti p
Tir, xã Gia Thuãn, huyên Go Cong BOng, tinh Tin Giang
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CHU TCH UY BAN NHAN DAN TINH TIEN GIANG
Can cit Lut To chitc chInh quyn dja phuung ngãy 19 tháng 6 näm 2015;
Can cit Li4t Tài nguyen nuOc ngày 21 tháng 6 näm 2012;
Can cit Thông tu s 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 näm 2016 cüa
B Tài nguyen và Môi tru&ng quy djnh vic xác djnh vâ cong bô vüng bão hO
sinh khu vrc lay nuOc sinh hoat;
Theo dà nghj cUa Giám dc SO Tài nguyen và MOi tru&ng tai To trInh s
3953!TTr-STNItvIT ngày 02 tháng 8 nàm 2018,
QUYET DNH:
Diu 1. Phé duyt pham vi vüng bão ho sinh khu vçrc My nuOc sinh hoat
dOi vó'i cong trmnh khai thác nuOc mt cüa COng ty TNT-il-I MTV cap nuOc Tiên
Giang, ci the thu sau:
- Ten cOng trInh: Tram dp nuOc Gia Thun.
- NguOn nuót khai thác: nuOc mt.
- Qui mô khai thác: 1.600 m3/ngày dém.
Gia Thun, huyn GOCông
- Vi trI cOng trInh khai thác: tça lac p Tu,
DOng, tinh Tiên Giang; T9a dO cira lay nuOc (VN 2000, 105°45, miti chiêu 6°):
= 1154300,
= 606368.
- Pham vi vüng bão ho sinh khu vrc lAy rnrOc:
+ Wing thuang hru, ha liru tInh tü vj tn khai thác nu&c cüa cOng trInh
khai thác: 800m ye phIa thucxng hsu và 200m ye phIa ha hru keith Xóm Gong.
+ Pham vi hânh lang bào
ngun nuOc d& vOi doan kénh Xóm Gong,
noi dat cOng trmnh khai thác duqc xác djnh có chiêu dãi tircing itng vOi chiêu dài
nguôn nuOc dã xac djnh (1.000m) và cO chiêu rng là 20m.
Biu 2. Yêu cAu di vOi Cong ty TNT-il-I MTV cAp nuOc Tiên Giang:
1. PhM hcxp vOi lily ban nhãn dan (vi& tat UBND) huyn Go COng DOng,
Gia Thun và cãc ccx quan lien quan xác djnh ranh giOi pham vi cUa
UBND
sinh khu vrc lay nuOc sinh hoat cãa cong trInh trén thijc dja sau
vüng bào ho
khi duqc phë duyt, cOng bO.
ngun nuOc do minh trijc tip khai thác, sir dvng; theo dOi, giám
2. Bào
sat các hoat dng trong yang bào hØ sinh ithu vijc lay nuOc sinh hoat cUa cong
trInh. ThrOng hqp phát hien hành vi gay ô nhiêm hoac có nguy ccx gay ô nhiêm,
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không bão dam an toàn cho vic khai thác nu&c cüa cong trInh va cac hành vi vi
phmpháp lust ye tài nguyen nuóc lchác trong pham vi vüng báo hO v sinh thu
vijc lay nuOc sinh hoat eüa cong trInh thai thác thI phái kip thai ngàn chan, dOng
thôi báo cáo ngay den chInh quyên dja phuo'ng noi dat vi trI cOng trinh dê xü l.
3. Nghiêm cAm xá nuó'c thai, dua eác chAt thai vào vüng bão hØ ye sinh
khuwc lay mthc sinh boat; xà nuâc thai chua qua xà 1y hoac 1' chua dat tiêu
chuân, quy ehuân k thut vao nguôn nuOc.
4. Trong pham vi vüng bão ho ye sinh thu v?c lAy nuOc sinh hoat phãi
tuãn thu cac quy djnh ye hành lang bâo ye nguôn nu&c, báo ye nguôn nuóc duoi
dat vâ tuân thu cac yeu câu khác ye bão v tài nguyen nute theo quy djnh cüa
pháp !ut ye tài nguyen nuóc.
Diu 3. Giao Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng, UBND huyn Go Cong
DOng, UBND xã Gia Thuân:
1.S& Tâi nguyen vã Môi tru&ng, IJBND huyn GO COng BOng, UBND xA
Gia Thun thông báo trên trang thông tin diên t&, niêm yet trén bang tin cUa xã, ap
trong vOng 5 ngày lam viec ké tu ngày nMn duçxc quyêt djnh phé duyt vüng báo
ye sixth thu v%rc
nuâc sith hoat dôi vôi cOng trinh thai tháe nu&c duOi dat
cüa COng ty TNI-IH MTV cap nuãe Tién Giang. S& Tài nguyen và MOi tru&ng
trách nhiém dOn dOe, huàng dan, giám sat COng ty TNT-IH MTV cap nuóc Tiên
Giang thiic hien viec xac djnh ranh giOi vüng báo hO ye sinh thu we lay nutc sinh
hoat trên thvc dja sau thi duqc pM duyt, cOng bO.
2. UBND huyn GO COng BOng, UBND xã Gia Thu3n có trách thiem phôi
hop vOi COng ty TNT-il-I MTV cap nuo'c Tiên Giang vâ các co quan lien quan trên
dia ban xác djth ranh gio'i pham vi eüa vüng bão hO vO sinh thu vtxc lay mróc sinh
hoat trên thvc dja sau khi duic phê duyt, cOng bO; th?c hien cáe bien pháp bão v
chat luqng nguôn nuOc sinh hoat trén dja bàn quán 1'; tiép than thông tin, giâi
quyét eác van dé phát sinh lien quan den Ung bão hO ye sinh thu we lay rnxâc
sixth hoat cüa cong trInh thai tháe nuâe trén dja bàn theo thãm quyén.
Diu 4. Các t chüc, cá nhân, ho gia dinh sith sng, hoat dng san xuAt,
kinh doanh, djch vu trong ph?m vi yang bão hO ye sinh thu we lay nuOe sinh hoat
dã duge phê duyt, cong bO cO trách thiem phãi than thU cae quy djnh ye hành lang
bào ye nguOn nuóc, bào ye nguOn nuOc duó'i dat và than thU các yéu câu khác ye
báo ye tài nguyen nuOe theo quy djnh cUa pháp luat ye tài nguyen nuOc.
Bieu 5. Chanh Van phong UBND tinh, Giam doe So Tai nguyen va Moi
tm?ing, ChU tjch UBND huyén GO COng DOng. Chu tjch UBND
Gia Thuan,
Cong ty TNT-rH MTV cap nuâc Tién Giang vâ the don vj, cá than có lien quan
ehju trách thiem thi hành Quyét djnh nay.
QuyEt djnh nay có hieu lye k tr ngày k./4
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Ntzinhân:
- Nhu DiEu 5;
- Cvc Quãn i tài nguyen rnrOc;
- PCT Pham Anh Tuan;
- VPUB: PVP Nguyen Hüu D&c;
- Lizu: VP, P.KT (Nhü, Tâm).1----
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