UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
T!NH TIEN GIANG
S: 1 j/QD-UBND

Tin Giang, ngày 1?thángi,* nàm 2019

QUYET DNH
Phê duyêt vñng bão ho ye sinh khu vu'c 1y ntro'c sinh hoat dôi voi cong !1il
khai thac ntro'c du'o'i dat cua Hqp tac xa d!ch vIii san xuat nong nghiçp My Qurn
ti âp M Trung, xa Hu M5 Bãc B, huyn Cái B, tinh Tiên Giang
CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH TIEN GIANG
Can cir Lut T chüc ChInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cr Lut Tài nguyen nithc ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can cir Thông tu s 24/201 6/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 11am 2016 cüa
Bi Tài nguyen và Môi trithng quy dnh vic xác djnh vã cong bO viing báo h v
sinh khu virc lay rnróc sinh hot;
Theo d nghj cüa Giám dc Sâ Tâi nguyen vâ Môi trung ti Ta trInh so
153 1/TTr-STNMT ngày 11 tháng 4 näm 2019,
QUYET DINH:
Diu 1. Phé duyt phm vi vüng bâo h v sinh khu virc 1y nuóc sinh
hot dôi vai cong trInh khai thác rnróc duOi dat cüa Hp tác xã djch viii san xuât
nông nghip M Quai, ci the nhu sau:
- Ten cOng trInh: cong trInh khai thác nu'ôc duOi dt cüa Hc'p tác xâ djch
vii san xuât nông nghip M5 Quai.
- Ngun nu'ó'c khai thác: nuâc du'âi dat.
- Qui mô khai thác: 196 m3/ngày dém.
- Vj trI cong trInh khai thác: ging khoan (GK1) dt trên thi:ra dt cüa ông
Trân Thanh Phong, toa lac: âp M' Trung, xã Hu M' Bãc B, huyn Cái B, tinh
Tiên Giang; t9a d vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): GK1: X 1: 1161910,
Y 1: 521548.
- Pham vi vling bâo h v sinh khu virc ly nuâc sinh hoat: 20m tInh t1r
ming giêng (theo scr do vj trI cOng trinh khai thác nzthc dzthi dat kern theo).
Diu 2. Yêu cu di v6i Hçip tác xâ djch vii san xut nông nghip M5 Quai:
1. Phi hqp vai Uy ban nhân dan (vit tt UBND) huyn Cái Be, UBND
xã Hu M' Bàc B và các co quan lien quan xác djnh ranh giOi phm vi cüa vüng
bâo hO v sinh khu v11c lay nuâc sinh hoat ci:ia cong trInh trên thrc dja sau khi
duqc phê duyt, cong bô.
2. Bão ye ngun nuâc do mInh trirc tip khai thác, sir ding; theo dOi, giám
sat các hoat dng trong vüng bão hO v sinh khu vrc lay rnthc sinh hot cüa
cong trinh. Trtr&ng hp phát hin hành vi gay a nhim hoc CO nguy co gay ô
nhiêrn, không bâo dam an toàn cho vic khai thác nuOc cüa cong trInh vã các
hành vi vi phm phap 1u.t ye tài nguyen nuóc khác trong phm vi vüng bâo hO
v sinh khu v1rc lay nuó'c sinh hot cia cOng trInh khai thác thI phãi kp thai
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ngàn chn, dng th?i báo cáo ngay dn chInh quyn da phucing noi dt vj trI
cong trInh dé xir 1.
3. Nghiêm cm xã nuâc thai, dua các cht thai vào vüng bão h v sinh
khu virc lay nuOc sinh hoat; xã nrnc thai chua qua xà 1 hoc xir 1 chua dtt tiêu
chuân, quy chuân k thut váo nguôn nuOc.
4. Trong phm vi vüng bào h v sinh khu vrc 1y nuâc sinh hott phài
tuân thu các quy djnh ye hành lang báo v nguôn nisc, bâo v nguôn rnróc dui
dat va tuân thu các yêu cau khác ye bâo v tài nguyen nuó'c theo quy djnh cüa
pháp 1utt ye tài nguyen nuc.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi triRing, UBND huyn Cái B, UBND
xàHâuM5BàcB:
1. Sâ Tài nguyen vá Môi trumg, UBND huyn Cái B, UBND xâ Hu
M5 Bãc B thông báo trén trang thông tin din tir, niêm yet trén bang tin cüa xâ,
ap trong vông 5 ngày lam vic kê tr ngày nhn &rçlc quyêt djnh phê duyt vüng
báo h v sinh khu virc lay nithc sinh hott dôi vói cong trInh khai thác rnnc
dui dat cüa Hçp tác xà djch vii san xuât nông nghip M Quói. S Tài nguyen
va Môi tru?mg có trách nhiêm dOn dOc, hiing dan, giám sat Hgp tác xâ djch vii
san xuât nông nghip M' QuOi thrc hin vic xác djnh ranh giâi vüng bào h v
sinh khu vrc lay nithc sinh hoat trên thrc dja sau khi duqc phé duyt, cong bO.
2. UBND huyn Cái Be, UBND xã Hu M Btc B có trách nhim phi hçp
vi Hçp tác xã djch vi san xuât nOng nghip Mi Quâi và các ca quan lien quan
trên da bàn xác djnh ranh gith phm vi cUa vüng báo h v sinh khu vrc lay nuuc
sinh hot trén thrc dja sau khi dtxçic phé duyt, cOng bô; thirc hin các bin pháp
bào v chat lucing nguOn nurc sinh hot trên dja bàn quart l; tiêp nhn thông tin,
giâi quyêt các van dê phát sinh lien quan den vüng báo h v sinh khu virc lay nuó'c
sinh hott cüa cOng trInh khai thác nithc tren dja bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Các t chuc, cá nhan, h gia dinh sinh sng, hot dng san xut,
kinh doanh, dch vi trong phm vi vüng bào h v sinh khu virc lay nuóc sinh hot
dã disçic phê duyt, cOng bô có trách nhim phài man thu các quy djnh ye barth lang
bào v nguOn nuc, bao v nguOn nuc duói dat vá tuân thu các yeu câu khác ye
bào v tài nguyen nuc theo quy djnh cua pháp lutt ye tài nguyen nuóc.
Diu 5. Chánh Van phông Doàn di biu Quc hi, Hi dng nhân dan và
Uy ban nhân dan tinh; Giám doe Si Tài nguyen yà Môi truà'ng; Chü tjch UBND
huyên Cái Be; Chü tjch UBND xä Hu M' Bàc B; Hp tác xã djch vii san xuât
nông nghip M'i Qui và các thin vj, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi
hành Quyet djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu hrc k tr ngày k./
KT.CHU TJCi
4T1UTICH

No'i nhân:
- Nhu Diêu 5;
- Cc Quán 1? tài nguyen ntróc;
- PCT Pham Anh Tuân
- VP.DDBQH-HDND-UBND tinh: CVP và các PCVP;
- Luu: VT, P.KTTC (Nh, Tarn).

.

11

.

(

')

\

2
2

-'m 4h

