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QTJYET DINTI
Phê duyt vñng bão h v sinh khu virc Iy nu'ó'c sinh hoit di vói cong trInh
khai thác nu'ó'c mt cüa Cong ty TNHH MTV cap nu'ó'c Tiên Giang ti âp
Tri Ca, xã Tang Hôa, huyn Go Cong Bong, tinh Tiên Giang
CHU TICH UY BAN NIIAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cir Lut Tè chirc ChInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 närn 2015;
Can cir Lust Tài nguyen nuâc ngày 21 tháng 6 näm 2012;
Can cir Thông tu s 24/201 6/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nàm 2016 cüa
BO Tài nguyen và Môi tru'ng quy djnh vic xác djnh và cong bô vüng báo h v
sinh khu v11c lay nlxót sinh hoat;
Theo d nghj cüa Giám dc S& Tài nguyen và Môi tru'ng tai Th trInh s
281/TTr-STNMT ngày 17 tháng 01 nàrn 2019,
QUYET BINH:
Biu 1. Phê duyt phrn vi vüng bâo h v sinh khu virc ly nuc sinh hoat
dOi vth cong trInh khai thác nu'c mt cüa Cong ty TNBIH MTV cap nu'c Tiên
Giang, ci the nhu' sau:
- Ten cong trmnh: Tram c.p nrnc Phu'c Trung 2.
- Ngun nu'c khai thác: nu&c mat.
- Qui mO khai thác: 900 m3/ngày dêrn.
- Vj trI cOng trmnh khai thác: t9a lac p Trai Ca, xa Tang Hôa, huyn Go
Cong DOng, tinh Tiên Giang; Tha d cüa lay nuâc (VN 2000, 105°45, rnüi
chiêu 6°): Xm) = 1138558, Y(m) = 606316.
- Pham vi vüng bào h v sinh khu virc 1y nithc:
+ Vüng thu'çng luu, ha luii tInh ti'i vj tn khai thác nithc cUa cOng trInh
khai thác: 800m ye phIa thuçing lixu và 200m ye phIa h lixu kênh ni dông.
+ Pharn vi hành lang bào v ngun nu'àc di vói doan kênh ni dng, no'i
dt cong trInh khai thác du'cic xác dnh có chiCu dài tu'cing img vi chiêu dài
nguôn nu'âc dã xác djnh (1 .000m) và cO chieu rng là 05m.
Biu 2. Yêu cu di vó'i Cong ty TNIIII MTV cp nuó'c Tin Giang:
1. Ph& hçp vâi Uy ban nhân dan (vit tt UBND) huyn Go Cong DOng,
UBND xä Tang HOa và các ca quan lien quan xác djnh ranh gid phm vi cüa
vüng bào h v sinh khu virc lay nu'c sinh hoat cüa cong trInh trên thirc dja sau
khi du'cic phê duyt, cong bô.
2. Bào v ngun nithc do mInh trc tip khai thác, sü dçing; theo döi, giám
sat các hoat dung trong yang bào h v sinh khu v'c lay nuâc sinh hoat cüa cong
trinh. Trung hp phát hin hành vi gay ô nhiêm hoc có nguy co gay 0 nhiem,
khOng bão dam an toàn cho vic khai thác nu'c cüa cong trInh và các hành vi vi

phm pháp 1ut v tài nguyen nuó'c khác trong phm vi vilng bâo h v sinh khu
vçrc lay nu'âc sinh hoat cüa cong trInh khai thác thI phãi kjp thi ngàn chin, dông
thai báo cáo ngay den chfnh quyên dja phu'ang noi dt vj trI cOng trInh de xir 1.
3. Nghiêrn cm xã nu'c thai, du'a các chat thai vào vüng báo h v sinh
khuvrc lay nu'c sinh hot; xá niró'c thai chua qua x1r 1 hoc x1r l chua dt tiêu
chuân, quy chuân 1c thut vào nguOn nu'âc.
4. Trong phrn vi vüng báo h v sinh khu viic 1y nuc sinh hoat phài
tuân thu các quy djnh ye hành lang báo v nguôn nuc, bão v nguôn nu'óc du'i
dat và tuânthü các yêu cau khác ye báo v tài nguyen nithc theo quy djnh cüa
pháp 1ut ye tài nguyen nu'c.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi tru'ng, LJBND huyn Go Cong
Dông, UBND x TAng Hôa:
1.S& Tài nguyen và Môi trnmg, UBND huyn Go Cong Dông, UBND xA
Tang HOa thông báo trên trang thông tin din tCr, niêm yet trên bang tin cüa xä, âp
trong vOng 5 ngày lam vic ice tr ngày nhn du'cc quyêt djnh phê duyt yang bão
h v sinh khu virc lay nu'âc sinh hot dOi vi cOng trInh khai thác nu'ó'c du'th dat
cüa Cong ty TNIHH MTV cap nuâc Tiên Giang. S& Tài nguyen và MOi truO'ng có
trách thim don dOc, hu'àng dan, giám sat Cong ty TNIHH MTV cap nuâc Tiên
Giang thirc hin vic xác djnh ranh gii vüng bãoh v sinh khu virc lay nithc sinh
hot trên thirc dja sau khi du'çc phê duyt, Cong bô.
2. UBND huyn GO COng DOng, UBND xA TAng HOa có trách nhim phi
hçp vói Cong ty TNIHH MTV cap nu'óc Tiên Giang và các ca quan lien quan tren
dja bàn xác djnh ranh giói phm vi cüa vüng báo h v sinh khu virc lay nithc sinh
hot tren thi;rc dja sau khi du'9'c phê duyt, cong bô; thrc hin các bin pháp báo v
chat lu'Q'ng nguOn nu'c sinh hot trên dja bàn quàn l; tiêp nhn thông tin, giài
quyêt các van e phát sinh lien quan den yang báo h v sinh khu virc lay nu'Oc
sinh hot cüa cong trinh khai thác nuó'c trên da bàn theo thâm quyen.
Diu 4. Các t chirc, cá nhân, h gia dInh sinh sng, ho?.t dng san xuât,
kinh doanh, djch vii trong phm vi yang bào hO v sinh khu vic lay nu'c sinh hot
dã duct phê duyt, cong bO có trách nhim phâi tuân thu các quy djnh ye hành lang
bào v nguôn nithc, bâo v nguOn nuâc du'ó'i dat va tuân thu các yeu cau khác ye
báo v tài nguyen nuâc theo quy djnh cüa pháp lut ye tài nguyen nuc.
Diu 5. Chánh Vn phOng Doàn Di biu Qu& hOi, HOi dng than dan và
Uy ban than dan tinh; Giám dOc S& Tài nguyen và MOi trung; Chü tjch UBND
huyn GO Cong Dông; Chü tjch UBND xä TAng Hôa; Cong ty TNI MTV cap
nuâc Tiên Giang và các dn v, cá nhân có lien quan chu trách nhim thi hành
Quyet djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu lirc k t'tr ngày lC./pti
KT.CHU TIC
—P4Q CHU TICH

No'i n/ian:
- Nlnr Diu 5;
- Ciic Quãn 1 tài nguyen nuóc;
- PCT Pham Anh Tuân;
- VP.DDBQH-HDND-UBND: CVP và các PCVP;
- Luu: VT, P.KTTC (Nhã, Tarn).1'
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