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QUYET D!NH
Phê duyt vñng bão h v sinh ithu vtj'c Iy nu'&c sinh hot di vó'i cong trInh
khai thác nu'&c mt cüa Cong ty TNTIH MTV cap nu*c Tiên Giang tti âp
Long Hung, xã Long Chánh, thj xã Go Công, tinh Tiên Giang
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cir Lut T chüc ChInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 närn 2015;
Can cü Lut Tài nguyen nu'âc ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can ccr Thông tu' s 24/201 6/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 näm 2016 cüa
B Tài nguyênvà Môi tru'ng quy djnh vic xác djnh và cong bô vling báo h v
sinh khu vlrc
nu'ót sinh hoat;
Theo d nghj cüa Giárn dc S& Tài nguyen và Môi tri.thng ti Th trinh s
272/TTr-STNMT ngày 17 tháng 01 nàrn 2019,
QUYET ]MNH:
Diu 1. Phe duyt phm vi yang bâo h v sinh khu virc 1.y nuó'c sinh hoat
dOi vói cOng trInh khai thác nu'âc rnt cüa Cong ty TNHH MTV
nu'c Tiên
Giang, ci,i the nhu' sau:
- Ten cong trinh: Tram cp nu'ó'c ao Tharn Thu.
- Ngun nu'óc khai thác: nu'ó'c mat.
- Qui mô khai thác: 5.000 rn3/ngày dêm.
- Vj trI cong trInh khai thác: t9a 1c p Long Hu'ng, xà Long Chánh, th xa
Go Công, tinh Tiên Giang; T9a d cira
nu'ó'c (VN 2000, 105°45, rn11i chiêu
6°): X(m) = 1145476, Y(m) 598772.
- Pharn vi vüng bào h v sinh khu virc
nixc:
+ Vüng thu9ng lu'u tInh tir vj tn khai thác nu'& cüa cOng trhih kbai thác: 800m
ye phia thiiçng lu'u kenh Tham Thu (do vj trI khai thác nm cuOi nguôn nithc).
+ Pharn vi hành lang bão ye ngun nurc di vOi dotn kênh Tharn Thu,
noi dt cOng trInh khai thác duçyc xác djnh có chiêu dài tu'clng irng vó'i chiêu dài
nguôn nithc dâ xác djnh (800rn) và có chiêu rng là 05rn.
Diu 2. Yeu cu cli vâi Cong ty TN}ll-J MTV cp nuó'c Tin Giang:
1.Phi hçp vi Uy ban nhân dan (vit tt UBND) thj xã Go Công, UBND
xâ Long Chánh và các cci quan lien quan xác djnh ranh gith phm vi cia yang
bâo ho v sinh khu v1rc lay nu'c sinh hoat cüa cOng trInh tren thirc dja sau khi
duc phê duyt, cOng bO.
2. Bào v ngun nuó'c do mInh tiVc tip khai thác, sir dng; theo dôi, giám
sat các hot dung trong ng báo h v sinh khu v1rc lay nuóc sinh hot cüa cong
trInh. TruO'ng hqp phát hin banE vi gay ô nhiêrn ho.c có nguy co gay ô nhiêm,
không bão darn an toàn cho vic khai thác nuc cüa cong trinh và các hành vi vi
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phm pháp 1ut v tài nguyen nu, c khác trong phrn vi vüng bão h v sinh khu
virc lay nu'âc sinh hoat cüa cong trInh khai thác thI phái kjp thyi ngàn chn, dông
thôi báo cáo ngay den chInh quyên dja phuGng noi ctt vj tn cong trInh de x l.
3. Nghiêrn crn xá nuc thai, dua các chat thai vào vüng bão h v sinh
khuvc lay rnthc sinh hoat; xà nuc thai chua qua xir 1 hoc xir l chua dat tiêu
chuân, quy chuân k$ thut vào nguôn nu'Oc.
4. Trong phm vi vüng bào h v sinh khu v1rc 1y nu'âc sinh hoat phái
tuân thU các quy djnh ye hành lang báo v nguôn nuó'c, bão v nguôn nuâc dui
dat va man thu các yêu câu khác ye bão v tài nguyen nuc theo quy djIIh cUa
pháp 1u.t ye tài nguyen nu,&.
Diu 3. Giao Si Tài nguyen và Môi tru'ông, UBND thj x Go Công,
UBND xâ Long Chánh:
1.S& Tài nguyen và Môi truOng, UBND thj xa Go Công, UBND x Long
Chánh thông báo trên trang thông tin din tr, niêrn yet trén bang tin cUa xà, âp
trong vOng 5 ngày lam vic ke tr ngày nhn du'qc quyêt djnh phê duyt vUng báo
h v sinh khu we lay nu'& sinh hoat dôi vi cong trinh khai tháe nu'âc du'i dat
cUa Cong ty TNIHIH MTV cap nuóc Tiên Giang. S& Tài nguyen và Moi trnOng có
tnách thim don doe, hu'óng dan, giám sat Cong ty TNHH MTV cap nu,âc Tiên
Giang thirc hin vic xác djnh ranh giói vOng bãoh v sinh khu virc lay nithc sinh
hoat trên thrc dja sau khi du'gc phê duyt, cong bô.
2. UBND thj xâ Go COng, UBND xã Long Chánh có trách nhim phi hçip
vi Cong ty TNHH MTV cap nu'Ot Tiên Giang và các co quan lien quan trên dja
bàn xác djnh nanh giói phm vi cUa vUng bâo hO v sinh khu vçrc lay nu'âc sinh hoat
trên thirc da sau khi du'çc phe duyêt, cOng bô; thirc hin các bin pháp bào v chat
lugngnguon nuc sinh hoat tnên dja bàn quán 1; tiep nhn thông tin, giâi quyet các
van dê phát sinh lien quan den vüng báo hO v sinh khu wc lay nrnc sinh hoat cUa
cong tnInh khai thác nu'âc tnen dja bàn theo thâm quyen.
Diu 4. Các t chüc, cá nhân, hO gia dInh sinh sng, hoat dOng san xut,
kinh doanh, djch vii trong pham vi vüng bào hO v sinh khu vçrc lay nuâc sinh hoat
dä du'gc phe duyt, cOng bO có trách nhim phái than thu các quy djnh ye hành lang
bào v nguôn nuc, báo v nguOn nuc dui dat và than thu các yeu câu khác ye
bào v tài nguyen nu'óc theo quy djnh cUa pháp 1ut ye tài nguyen nuâc.
Diu 5. chnh Vn phOng Doàn Dai biu Quc hOi, HOi dng nhãn d và
UBND tinh, Giám dOc S& Tài nguyen và MOi tnrOng, ChU tjch UBND thi xã GO
COng, ChU tjch UBND xã Long Chnh, Cong ty TNHH MTV cap nu'Oc Tien Giang
yà các dan vj, cá nhan có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu lrc k tir ngày k./,J1,
Ncri nhân:
- Nhu Dieu 5;
- C%ic Quãn 1 tài nguyen nuóc;

KT.CHU T!Ci?b
CHU TICH
-PJ
DA

- PCT Phrn Anh Tuân;
- VP.DDBQH-HDND-UBND: CVP và các PCVP;
- Luu: VT, P.KTTC (Nhä, Tarn).
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