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Tiê'n Giang, ngày of tháng / nám 2018

QUYET D!NH
Phê duyt vüng bão h v sinh khu viyc 1y nu*c sinh hoit di vth cong trInh
khai thác ntr&c mt cüa Cong ty C phn ntr&c và môi trtrô'ng Quc Vit ti
p Khu Ph, xã Hôa Hirng, huyn Cái B, tinh Tin Giang
CIIU TECH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cir Lust T chirc chInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cü Lut Tài nguyen nuâc ngày 21 tháng 6 näm 2012;
Can ci'r Thông tix s 24/201 6/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 11am 2016 cüa
B Tài nguyênvà Môi trueing quy djnh vic xác djnh và cong bO vüng bão hO v
sinh khu vlrc lay nuãc sinh hoat;
Theo d nghj cüa Giám dc S& Tài nguyen và MOi tru&ng tai Ta trInh s
1488/TTr-STNMT ngày 27 tháng 3 nàm 2018,
QUYET DJNH:
Diu 1. Phê duyt phm vi vüng bão hO v sinhkhuvirc ly nuóc sinh boat
dOi v&i cong trInh khai thác nuóc mt cüa Cong ty Co phân nuâc và môi truang
QuOc Vit, ci the nhu sau:
- Ten cOng trinh: cOng trinh khai thác nuóc mt cüa Cong ty C phn nithc
và mOi truang Quôc Vit.
- Ngun nuâc khai thác: nuâc mt.
- Qui mô khai thác: 5.000 m3/ngày dém.
- Yj trI cong trInh khai thác: p Khu pM, xã HOa Hung, huyn Cái Be,
tinh Tiên Giang; T9a dO (VN2000, 105°45, müi chiéu 6°): X1136551,
Y=5 15648.
- Pham vi yang bão hO v sinh khu virc ly nuâc: vüng thung hxu, ha lim
tInh tr vi trI khai thác cUa cong trInh khai thác là 800 met ye phIa thuqng km và
200 ye phIa h luu sOng Tiên; pham vi hành lang bão v nguôn nuâc dOi vai
doan sOng Tiên noi d.t cong trInh vói chiêu dài 1.000 met và chiêu rng là 15
met (theo so' do vj frI cOng trInh khai thác nithc mgt kern theo).
Diu 2. Yêu cu d& vâi COng ty C ph.n nuóc và môi trumg Quôc Vit:
1. PMi hqp vói Uy ban nhân dan (vi& tt UBND) huyn Cái Be, UBND
xâ Hôa Hung và các Co quan lien quan xác djnh ranh giai phm vi cüa vüng bâo
hO v sinh khu virc lay nuóc sinh boat cüa cong trInh trên thirc dja sau khi duçc
phê duyt, cong bô.
2. Bâo v ngun nuâc do mInh trrc tip khai thác, sü dçing; theo dOi, giám
sat các boat dng trong 'rüng bâo hO v sinh khu virc lay nuOc sinh hoat cüa cong
trInh. Truang hçip phát hin hành vi gay ô nhiêm ho.c có nguy co gay ô nhiêm,

không báo dam an toàn cho vic khai thác nuâc cüa cong trInh và các hành vi vi
phrnpháp lut ye tâi nguyen nithc khác trong phm vi viing bão h v sinh khu
vrc lay ni.thc sinh hoat cüa cong trInh khai thác thI phãi kjp thai ngàn chn, dông
thai báo cáo ngay den chInh quyên dja phiscing noi dt vj trI cong trInh dé xü 1.
3. Trong phm vi vüng bão hO v sinh khu virc ly nuóc sinh boat phái
tuân thU các quy djnh ye hánh lang bão v nguôn nu&e, bão v nguôn nuâc mt
va tuân thU các yeu cau khác ye bâo v tài nguyen nu&c theo quy djnh cUa pháp
lut ye tài nguyen nithc.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi tnthng, UBND huyn Cái Be, UBND
xâ Hôa Himg:
1. S& îàî nguyen và Môi truang, UBND huyn Cái B, UBND xä Hôa
Hung thông báo trên trang thông tin din tU, niêrn yet trên bang tin cUa xã, âp trong
vông 5 ngày lam vic kê tr ngày nhn duqc quyêt djnh phê duyt vUng bâo hO v
sinh khu vrc lay nuâc sinh boat dôi vOl cong trInh khai thác nuOc mt cUa Cong ty
Co phân nrn9c và môi truOng Quôc Vit. SO Tài nguyen và Môi tnrang có trách
nhim don dOe, huOng dan, giám sat Cong ty Co phân nixOc và môi tri.thng Quôc
Vit thirc hin vic xác djnh ranh giOi yang bão hO v sinh khu we lay nuOc sinh
boat trén thrc dja sau khi duçc phé duyt, cong bô.
2. UBND huyn Cái Be, UBND xâ Hôa Hung có trách nhim phi hqp vOl
Cong ty Co phân nuOc và mOi tru&ng Quôc Vit và các c quan lien quan trên dja
bàn xác djnh ranh giOi phm vi cUa vUng bâo hO v sinh khu we lay nuOc sinh boat
trên thrc dja sau khi duqc phê duyt, cong bô; thirc hin các bin pháp báo v chat
luqngnguôn nixOc sinh boat trên dja bàn quãn l; tiêp nh.n thông tin, giài quyêt các
van de phát sinh lien quan den vüng bão hO v sinh khu vrc lay nuOc sinh boat cUa
cong trInh kbai thác ni.rOc trén dja bàn tbeo thâm quyén.
Diu 4. Các t chüc, cá nhân, hO gia dInh sinh sng, hoat dOng san xuât,
kinh doanh, djch vi trong pham vi vUng bão hO v sinh khu we lay nuOc sinh hoat
dA dixqc phé duyt, cOng bô có trách nhim phái tuân thU các quy djnh ye hành lang
báo v nguôn nuOc, bão v nguOn nuOc mt và tuân thU các yêu câu khác ye báo v
tài nguyen nuOc theo quy djnh cUa pháp lut ye tài nguyen nuOc.
Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc SO Tài nguyen và MOi
tnr&ng, ChU tjch UBND huyn Cái B, ChU tjch UBND xà HOa Hung, Cong ty
Co phân rnrOc và môi truang QuOc Vit và các don vj, Ca nhân Co lien quan chju
trách thim thi bành Quyet djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu lrc k tr ngày k./
Ncrinhân:
- Nhix Diêu 5;
- Cic Quán 1 tài nguyen nuâc;
- PCT Pham Anh Tuân;
- VPUB: PVP Nguyen Hüu Drc;
- Luu: VT, P.KT (Nh, Tam).
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800mét
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930 met
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Diem s 3

Bâo ho mat nuc

375 met

1136776
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BâohOmãtnuc

200 met
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Báohôvenb

201mét
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Bâohôvenby

801mét
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