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Phe duyçt vung bao h9 vç sxnh khu vy'c lay niroc sinh hoit doi vol cong trinh
khai thác nir&c dirói Mt cüa Cong ty TNIIH MTV Thai Hãi ti p Khu Ph6,
xã Tam Hip, huyn Châu Thành, tinh Tin Giang
CHU TICH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cir Luat T chirc chInh quyn dja phrnmg ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cir Lust Tài nguyen nuâc ngày 21 tháng 6 näm 2012;
Can cir Thông tu s6 24/201 6/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nàm 2016 cUa
B Tài nguyen Va Môi tru&ng quy djIIh vic xác djnh và cong bô vUng bão hO v
sinh khu vrc lay nuic sinh hot;
Theo d nghj cüa Giám dc S& Tài nguyen và Môi trithng tai T& trInh s6
1959/TTr-STNMT ngày 17 tháng 4 näm 2018,
QUYET D4NH:
Oiu 1. Phê duyt phm vi yang bâo hO v sinh khu vrc 1y nuâc sinh hoat
cong trInh khai thác ni.râc duâi dat cüa Cong ty TNHH MTV Thai Hài, cii
dôi
the nhiz sau:
vai

- Ten cong trInh: cong trInh khai thác ni.râc duâi dt cUa Cong ty TNHH
MTV Thai Hài.
- NguM rnxóc khai thác: nuâc duâi dt.
- Qui mô khai thác: 120 m3/ngày dêm.
- Vj trI cOng trInh khai thác: ging khoan GK4 dt tai thira dt cong do Uy
ban nhân dan xã Tarn Hip quàn l; tça lac ap Khu Phô, xã Tam Hip, huyn
Châu Thành, tinh Tiên Giang; t9a dO vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°):
X: 1150975,Y: 560564.
- Phm vi vüng bâo hO v sinh khu virc 1y nixâc: là 20m tInh tr ming
giêng (theo sd do vj trI cOng trInh khai thác nw&c dwO'i dat kern theo).
Oiu 2. Yêu cu d& vâi Cong ty TNI-1H MTV Thai Hâi:
1. Phi hçip vâi Uy ban nhãn dan (vi& tt UBND) huyn Châu Thành,
UBND xã Tam Hip và các Ca quan lien quan xác djnh ranh gith phm vi cüa
vüng bâo hO v sinh khu vic lay nxâc sinh hoat cüa cong trInh trén thirc dja sau
khi dixçic phê duyt, cong bô.
2. Bão v ngun nuâc do mInh trrc tip khai thác, si'r ding; theo dôi, giám
sat các hoat dOng trong vüng bào hO v sinh khu virc lay nuâc sinh hoat cüa cOng
trInh. Trithng hçip phát hin hãnh vi gay ô nhim hoc có nguy co gay ô nhiêm,
không bào dam an toàn cho vic khai thác nixâc cüa cOng trInh và các hành vi vi

phmpháp 1ut v tài nguyen nuâc khác trong phm vi vüng bão h v sinh khu
virc lay nuâc sinh hoat cUa cong trinh khai thác thI phâi kjp thM ngàn chn, dng
thai báo cáo ngay den chInh quyén dja phi.rcing no'i dt vj trI cong trInh dê xr l.
3. Nghiêm cm xã nuäc thai, dua các chit thai vào vüng bâo h v sinh
ithu virc lay nixâc sinh hoat; xâ ntrâc thai chua qua xi:r l hoc xir l chua dat tiêu
chuân, quy chuân k5 thut vào ngun rnthc.
4. Trong phm vi vUng bão h v sinh khu vijc ly nuâc sinh hoat phãi
tuân thu các quy djnh ye hanh lang bâo v nguôn nuóc, bâo v nguôn nirâc duâi
dat và tuân thu các yeu câu khác ye bâo v tài nguyen nuâc theo quy djnh cüa
pháp lust ye tài nguyen nuâc.
Oiu 3. Giao Sâ Tài nguyen và Môi tnthng, UBND huyn Châu Thành,
LIBND xã Tam Hip:
1. Sâ Tài nguyen và Môi tnthng, UBNI) huyn Châu Thành, UBND xA
Tam Hip thông báo trên trans thông tin din tü, niêm yet trên bang tin cüa xâ, âp
trong vông 5 ngày lam vic kê tr ngày nhn duçic quyêt ctjnh phê duyt vüng bâo
h v sinh khu vrc lay nuâc sinh hoat dôi vài cong trInh khai thác ntr&c duâi dat
cUa Cong ty TN}IH MTV Thai Hái. Sâ Tài nguyen và Môi trithng có trách nhim
don dOc, huóng dan, giám sat Cong ty TNHH MTV Thai Hâi thc hin vic xác
djnji ranh giâi vüng bâoh v sinh khu vrc lay nuóc sinh hoat trên thrc dja sau khi
ducic phê duyt, cong bô.
2. LIBND huyn Châu Thành, UBND xâ Tam Hip có trách nhim phi
hçip vâi Cong ty TNHH MTV Thai Hài và các cci quan lien quan trên dja bàn xác
djnh ranh giai phim vi cüa vmg bâo h v sinh khu vc lay nuâc sinh hoat trên
thirc dja sau khi duçic phê duyt, cong bô; thc hin các bin pháp bâo v chat
liiçng nguôn nuâc sinh hoat trên dja bàn quãn l; tiêp nhn thông tin, giâi quyêt cac
van dê phát sinh lien quan den vüng bão h v sinh khu vrc lay rnxâc sinh hoat cUa
cong trmnh khai thác nuâc trên dja bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Các th chirc, cá than, hO gia dInh sinh sng, hoat dng san xut,
kinh doanh, djch v'i trong phm vi vüng bao hO v sinh khu virc lay nuâc sinh hoat
dã duqc phê duyt, cong bô có trách nhim phãi tuãn thu các quy djnh ye hành lang
bao v nguOn nuâc, bâo v nguOn nuóc dual dat và tuãn thU các yêu câu khác ye
bâo v tài nguyen nuâc theo quy djnh cUa pháp lut ye tai nguyen nuOc.
Diu 5. Chánh Vn phông UBND tinh, Giám dc Sâ Tài nguyen và Môi
truang, ChU tjch UBND huyn Châu Thành, ChU tjch TJBND xã Tam Hip, Cong
ty TNT-Il-I MTV Thai Hai và các don vj, cá nhãn có lien quan chju trách nhim thi
hành Quyét djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu lirc k ti ngày k./.
Ncri n/i in:
- Nhtr Diu 5;
- Cc Quãn 1 tài nguyen nuOc;
- PCT Pham Anh Tun;
- VPLJB: PVP Nguyn Htni Due;
- Lixu: VT, P.KT (NhA, Tam).
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SO DO V! TRi CONG TRINH KHAI THAC NU'OC DtY(I DAT
Ten cong trInh: GIENG KHOAN KHAI THAC NTJOC DU'OI DAT
Chü cong trinh: CONG TY TNHH MQT THANH VIEN THAI HAT
Bla dim : AP KHU PHO, XA TAM HIP, HUYEN CHAU THANI-I, T. TIEN GIANG

Phân dat cüa ông
Dwing Kim ThQ
Phn dt cüa ông
Nguyn Thanh Phong

Phn dt cüa bà
:• Nguyn Thj Näm Nhô

TYLE:1:500
1cm trên bàn d bang 5m ngoài th?c tê
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Tin Giang, ngày 13 tháng 03 nám 2018
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