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UY BAN NHAN DAN
TINH TIEN GIANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Thc Ip - Tir do - Hinh phüc

S6: jot/QD-UBND

Tin Giang, ngày thángonäin 2019

QUYET D!NH
Phê duyt vñng bão h v sinh khu vlrc 1y nu'&c sinh hoyt dôi vói cong trInh
khai thác nu'ó'c mt cüa Cong ty TNHH MTV cap nu'ó'c Tiên Giang ti âp
Tan Hip, xã Tan Thó'i, huyn Tan Phü Bong, tInh Tiên Giang
CHU TICH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can ctr Lut T chic ChInh quyn dja phu'ang ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cü Lust Tài nguyen nrnc ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can cü Thông tu s 24/201 6/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nàm 2016 cüa
B Tài nguyen Va Môi trung quy djnh vic xác djnh và cong bô vüng bào h v
sinh khu v1rc lay nuó'c sinh hoat;
Theo d nghj cüa Giám dc S Tài nguyen và Môi tru'ông tti Th trInh
300/TTr-STNMT ngày 18 tháng 01 nàm 2019,
QUYET DINH:
Biu 1. Phê duyt phrn vi vüng bào hO v sinE khu virc 1y nithc sinh hoat
dôi vi cong trInh khai thác nuc mt cUa Cong ty TNIHH MTV cap nu'ó'c Tiên
Giang, c1i the nhu sau:
- Ten cOng trInh: Tram cp nu&c Tan Thói.
- Ngun nu'âc khai thác: nuó'c m.t.
- Qui rnô khai thác: 2.000 m3/ngày dêm.
- Vj trI cOng trInh khai thác: tQa 1acp Tan Hip, xã Tan Thai, huyn Tan
Phü DOng, tinh Tiên Giang; T9a dO cüa lay nu'ó'c (VN 2000, 1 05°45 , miii chiêu
60): X(m) = 1136890, Y(m) = 586907.
- Pharn vi vng bào hO v sinh khu vgrc lay nu'c:
+ Vüng thu'ng luu, h lu'u tInh tr vj trI ldiai thác nu'c cüa cong trInh
khai thác: 800m ye phIa thu'crng lixu và 200m ye phIa ha lu'u sOng Cüa Trung.
+ Pham vi hành lang bào v ngun nuó'c di vói doan song Cia Trung,
noi clt cong trinh khai thác duçc xác djnh Co chiêu dài tuong üng vói chiêu dài
nguôn nuc dâ xác djnh (1.000m) và có chiêu rng là 15m.
Biu 2. Yêu cu di vó'i Cong ty TNRH MTV cp nuc Tin Giang:
1. Phi hgp vói Uy ban nhân dan (vit tt UBND) huyn Tan Phü Dông,
UBND xä Tan Thai và các CG quan lien quan xác djnh ranh giOi pham vi cüa
vüng bâo hO v sinh khu v11c lay nuOc sinh hoat cüa cOng trInh tren thirc dja sau
khi du'cic phê duyt, cOng bô.
2. Bão v ngun nuc do mInh trirc tip lthai thác, sü ding; theo dôi, giárn
sat các hoat dng trong vi.ing bào hO v sinh khu v1rc lay nuc sinh hoat cüa cong
trInh. Truô'ng hgp phát hin hành vi gay ô nhiêrn hoc có nguy Ca gay ô nhiern,
không bâo dam an toàn cho vic khai thác nuó'c c1ia cOng trinh và các hành vi vi
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phm pháp 1ut v tài nguyen nu'âe khác trong phm vi vüng bão h v sinh khu
vçrc lay nuóc sinh hot cüa Cong trInh khai thác thI phài k4p th?yi ngàn chin, dông
thi báo cáo ngay den chInh quyn dja phu'ang nai dt vj trI Cong trInh de x1r 1.
3. Nghiêrn crn xà nuó'c thai, dua các chat thai vào vTng bào h v sixth
khu v1rc lay nu,âc sinh hot; xá nuóc thai chua qua xCr 1 hoc xir 1 chua dt tiêu
chuân, quy chuân k thut vào nguôn nithc.
4. Trong phrn vi vüng báo h v sinh khu vrc thy nuc sinh hot phái
tuân thu các quy djnh ye hành lang bào v nguôn nuc, bào v nguôn nu, c dithi
dat và tuânthü các yeu cau khác ye bào v tài nguyen nuâc theo quy djnh cüa
pháp 1ut ye tài nguyen nu'c.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi tru'ing, UBND huyn Tan Phü Dông,
UBND xã Tan Thó'i:
1.So' Tài nguyen và Môi tnrO'ng, UBNID huyn Tan Phix Dông, UBND x
Tan Thai thông báo trên trang thông tin din tir, niêm yet trên bang tin cia xâ, âp
trong vOng 5 ngày lam vic kê tir ngày nhn du'gc quyêt djnh phé duyt vüng bão
h v sinh khu vIc lay nithc sinh hot doi vai cong trInh khai thác nu'ó'c duâi dat
cüa Cong ty TN}IH MTV cap nmc Tiên Giang. S& Tài nguyen và Môi trtthng có
trách nhim don dôc, hu'ang dan, giám sat Cong ty TNHH MTV cap nu'ac Tiên
Giang thirc hin vic xác djnh ranh giai vung báo h v sinh khu vyc lay nu'âc sinh
hot trên thrc da sau khi dixçc phê duyt, cong ho.
2. UBND huyn Tan Phü DOng, UBND xä Tan Thai có trách nhirn ph&
hçip vó'i Cong ty TNHH MTV cap nu'ac Tiên Giang và các ca quan lien quan trên
dja bàn xác djnh ranh giai phm vi cüa vüng bào h v sinh khu virc lay nu'ac sirth
hot trên thirc dja sau khi du'çc phê duyt, cOng bô; thirc hin các bin pháp bào v
chat lugng nguôn nu'óc sixth hot trên dja bàn quàn l; tiêp nhn thông tin, giài
quyet các van dê phát sinh lien quan den vüng bào h v sinh khu vçrc lay nu'ó'c
sinh hoat cüa cOng trmnh khai thác nuó'c trên dja bàn theo thâm quyen.
Diu 4. Các t chirc, cá nhân, h gia dinh sinh sang, hoat dng san xu.t,
kinh doanh, dch v1x trong phm vi vung bào h v sinh khu v1rc lay nithc sinh hot
dâ du'gc phe duyt, cong ho có trãch nhirn phài tuân thu các quy djnh ye hành lang
bào y nguôn nuac, bao v nguOn nithc dual dat và tuân thu các yeu câu khác ye
báo v tài nguyen nuót theo quy djnh cüa pháp 1ut ye tài nguyen nuâc.
Diu 5. Chánh Vn phOng Doàn Di biu Quc hi, Hi dng nhân dan và
UBND tinh, Giám doe S& Tài nguyen yà MOi truO'ng, Chü tjch UBND huyn Tn
Phü DOng, Chü tch UBND xâ Tan Thai, Cong ty TNEII-I MTV cap nuâc Tien
Giang và các dcin vj, cá nhân có lien quan chu trách nhim thi hành Quyet djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu içrc k ti ngày k./
KT.CHU T!C 4PzHA.CHU TICH

No'i nit cm:

- Nhr Diêu 5;
- Ciic Quân 1 tài nguyen nuó'c;
- PCT Pham Anh Tuân;
- VP.DDBQH-HDND-UBND: CVP và các PCVP;
- Liiii: VT, P.KTTC (N1i, Tarn). tc-
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