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QUYET OINH
Phê duyt vüng bão h v sinh khu vyc 1y nlr&c sinh hot d61 vol cong trInh
khai thác nu*c dirO'i dt cUa Cong ty TNIIII MTV Thai Hãi ti p Khu Ph6,
xã Tam Hip, huyn Châu Thành, tinh Tin Giang
CHU TICH U BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can eir Lut T chirc chInh quyn dja phrnng ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can eü Lut Tài nguyen nuâc ngày 21 tháng 6 näm 2012;
CAn cir Thông tis s 24/201 6/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nAm 2016 cUa
]3 Tài nguyen Va Môi tru&ng quy djnh vic xác djnh và cong bô vUng bào hO v
sinh khu virc lay nuâc sinh hoat;
Theo d nghj eUa Giám dc Sâ Tài nguyen và Môi tru?mg tai To trInh S6
1899/TTr-STNTvIT ngày 16 tháng 4 nAm 2018,
QUYET D!NH:
Oiu 1. Phê duyt phm vi vüng bào hO v sinh khu we 1y ni.rOc sinh hoat
doi vOi cong trInh khai thác nuOc duOi dat cüa Doanh nhân tu nhân cp nuôc
Tiên Phát, cii the nhix sau:
- Ten cong trInh: cOng trInh khai thác nuOc di.rOi dt cüa Doanh nhân tu nhân
cap nuóc Tiên Phát.
- Ngu6n nuâc khai thác: nithc dithi dt.
- Qui mô khai thác: 144m3/ngày dêm.
- Vj trI cong trInh khai thác: ging khoan GK3 dt tai phn dt cüa ông
Phan Thành True, t9a lac: âp Long Hôa B, xA Dao Thanh, thành phô M5' Tho,
tinh Tiên Giang; tça dO vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1149483,
Y: 566993.
- Pham vi vüng bâo hO v sinh khu we l.y nuóc: là 20m tInh tü ming
giéng (theo sd do vj trI cOng trInh khai thác nwó'c dzthi dat kern theo).
Diu 2. Yêu cu d6i vOi Cong ty TN}IH MTV Thai Hài:
1. Ph6i hçxp vOi Uy ban nhân dan (vi& tt UBND) thành ph6 M5' Tho,
UBND xA Dao Thanh và các Ca quan lien quan xác djnh ranh giOi pham vi cüa
vüng bào hO v sinh khu we lay nixOc sinh hoat cüa Cong trInh trén thrc dja sau
khi duçic phê duyt, cong bô.
2. Báo v ngu6n nuOc do mInh trrc tip kbai thác, sir ding; theo dOi, giám
sat các boat dng trong vüng bào hO v sinh khu we lay nuOc sinh hoat cUa cong
trInh. TruOng hçp phát hin barth vi gay ô nhiêm hoc có nguy ca gay ô nhiêm,
không bAo dam an toàn cho vic khai thác nuóc cUa cong trInh và các hành vi vi
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phm pháp 1ut v tài nguyen nizâc khác trong phim vi vüng bão h v sinh khu
vçrc lay rnrâc sinh hoat cüa cong trInh khai thác thI phâi kjp thii ngän chn, dông
th?yi báo cáo ngay den chInh quyên dja phlAmg ncñ dt vj trI cong trInh dê xr 1.
3. Nghiêm cm xâ nuâc thai, dua các ch.t thai vào vüng bâo h v sinh
khu vic lay nixâc sinh hoat; xâ ntrâc thai chtra qua xü l hoc xr 1 chua dat tiêu
chuân, quy chuân k thut vào nguôn nuâc.
4. Trong phm vi vUng bão h v sinh khu vi,ic 1y nuâc sinh hoat phái
tuân thu các quy djnh ye hành lang bâo v nguôn nixóc, bâo v nguôn ni.râc di.râi
dat và tuânthU các yêu câu khác ye bâo v tài nguyen nuâc theo quy djnh cüa
pháp lut ye tài nguyen nuâc.
Diu 3. Giao Sâ Tài nguyen và Môi tnthng, UBND thành ph M Tho,
UBNID xâ Dao Thanh:
1. Sâ Tài nguyen và MOi tnr&ng, UBND thành ph M$' Tho, UBND xA
Dao Thanh thông báo trén trang thông tin din tr, niêmyêt trên bang tin cüa xâ, âp
trong vông 5 ngày lam vic kê tr ngày nhn ducic quyêt djnh phê duyt vüng bão
h v sinh khu vrc lay ni..râc sinh hoat dOi vói cong trInh khai thác nixâc dixâi dat
cUa Doanh nhân tu nhân cap ni.râc Tiên Phát. Sâ Tài nguyen và Môi tnr&ng Co
trách nJiim don dOc, hixâng dk, giám sat Doanh nhân ti.r nhân cap ni.râc Tiên
Phát thic hin vic xác djnh ranh giói yang bão h v sinh khu vrc lay nuâc sinh
hoat trén thrc dja sau khi duçic phe duyt, Cong bô.
2. LJBND thành pM M5' Tho, UBND xã Dao Thanh có trách nhim phi
hqp vói Doanh nhân tu nhân cap nuóc Tiên Phát và các co quan lien quan trén dja
bàn xác djnh ranh giâi phm vi cüa vüng bâo hO v sinh khu virc lay nuóc sinh hoat
tren thc dja sau khi dixçic phê duyt, Cong bô; thrc hin các bin pháp bâo v chat
krçng nguôn nuic sinh hoat tren dja bàn quàn l; tiep nhn thông tin, giâi quyêt các
van dê phát sinh lien quan den ng bao hO v sinh khu viic lay rnrâc sinh hoat cUa
cOng trInh khai thác rnrâc tren dja bàn theo tham quyen.
Diu 4. Các t chirc, cá nhãn, hO gia dInh sinh sng, hot dng san xut,
kinh doanh, djch vii trong pham vi vüng báo hO v sinh khu vrc lay nuâc sinh hoat
cIA dixçic phé duyt, cong bô có trách nhim phai tuãn thU các quy djnh ye hành lang
bao v nguOn nuâc, bâo v nguôn nuâc du&i dat và tuãn thu các yêu cau khác ye
bao v tai nguyen nithc theo quy djnh cUa pháp lut ye tâi nguyen nrn9c.
Diu 5. Chánh Win phOng UBND tinh, Giám dc Sâ Tai nguyen va MOi
tru?,ng, ChU tjch UBND thành phô M5 Tho, ChU tjch UBND xA Dao Thanh,
Doanh nhân tu nhân cap nuâc Tin Phát và các dan vj, cá nhãn có lien quan chju
trách thim thi hàn.h Quyet djnh nay.
Quy& ctjnh nay có hiu hrc k tü ngày k.I
Noinkân:
-NhuDieu 5;
- Cjc Quãn 1 tãi nguyen nuâc;
- PCT Pham Anh Tuân;
- VPUB: PVP Nguyn HUu DIrc;
- Luu: VT, P.KT (Nba, Tarn).
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S€1 DO V Tifi CONG TRINH KEJA! THAC NT1(C DTYOI DAT
Ten cong trinh: Ging khoan khai thác ntxâc dui dt GK3
Chü cong tr1nh: Doanh nghip tt.r nhan cp nuó'c Tin Phát
Da dim: p Long Hoà B, xä Do Thnh, thành ph M5 Tho, tinh Tin
Gian

VOng trôn th hin
vUng bão hv sinh
cong trInh lay rnró'c
sinh boat (ban kmnh
20m tmnli tE ming
giêng khoan)

Duàng
cong cng
(BO' Chüa)

CR0 GlAd
Phn dt cüa Ong Nguyn NgocThun
Phndt cüa Ong Nguyn Ng9c'PhUc
Phn dAt cüa Ong Nguyn Thanh TrUe
Phn dAt cUa Ong Nguyn Van Châu
T lê: 1/500
1cm trên ban do bang 5m ngoài thiyc tê
Om .5m 10ni 15m 20m 25m
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