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Phe duyçt vung bao hç vç sinh khu vic lay niroc sinh hot doi voi cong trinh
khai thác ntroc dtroi dt cüa Doanh nghip tir nhân cp nithc Hüu IIôa ti
p Hiru Hôa, xã Hü'u Duo, huyn Châu Thành, tinh Tin iang
A

A

9

A A

•

r .

A

CHU TICH UY BAN NIIAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cir Lut T chüc chInh quyn dja phucmg ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cir Lust Tài nguyen nithc ngày 21 tháng 6 nám 2012;
Can cü Thông tu s 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nm 2016 cüa
B Tài nguyen và Môi trung quy djnh vic xác djnh và cong bô vüng bâo h v
sinh khu virc lay nuâc sinh hoat;
Theo d nghj cUa Giám dc Sä Tài nguyen và Môi tru&ng tai Ti trInh so
195 8/TTr-STNMT ngày 17 tháng 4 näm 2018,
QUYET DNll:
Diu 1. Phê duyt phm vi viing bâo h v sinh khu vrc ly rnróc sinh hoat
dôi vâi cOng trInh khai thác nuâc du&i dat cüa Doanh nghip tu nhân cap nuâc
Htru Hôa, ci th nhu sau:
-, Ten cOng trInh: cOng trInh khai thác nu& duài Mt cüa Doanh nghip ti.x
nhân cap nixâc Hiru HOa.
- Ngun nuOc khai thác: nuôc duâi Mt.
- Qui mo khai thac: 180 m 3/ngay dem.
A

A

- Vj trI cong trInh khai thác: ging khoan GK1 dtt tai thira Mt cUa Ong Le
Van Lün; t9a lc âp Hüu Hôa, xä Hihi Dao, huyn Châu Thãnh, tinh Tiên Giang;
t9a c1 vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45 , 6°): X: 1148949, Y: 548778.
- Pham vi vüng bâo h v sinh khu virc ly lithe: là 20m tInh tr ming
giêng (theo scr do vj trI cOng trInh khai thác nwó'c dithi dat kern theo).
Diu 2. Yêu c.0 di vâi Doanh nghip tu nhân cp nuäc Hru Hôa:
1. Phi hcip vâi Uy ban nhân dan vit tt UBND) huyn Châu Thành,
UBND xâ Hüu Dao và các ca quan lien quan xác djnh ranh giâi phm vi cüa
vüng bào h v sinh khu we lay nuóc sinh hoat cUa cong trInh trén thrc dja sau
khi duçic phê duyt, cOng bô.
2. iBâo v ngun rnthc do mInh trirc tip khai thác, sr diring; theo dôi, giárn
lay ni.ràc sinh hoat cüa cOng
sat các hott dng trong vUng bão h v sinh khu
trInh. Tru&ng hçip phát hin hành vi gay ô nhim hotc có nguy ca gay ô nhiêm,
không bâo dam an toàn cho vic khai thác ni.râc cüa cOng trinh và các hành vi vi
phm pháp lut v tài nguyen nuâc khác trong phm vi vüng bâo h v sinh khu
we

vrc 1y nuàc sinh hoat cUa cong trInh khai thác thI phâi kjp thii ngn chn, dng
th&i báo cáo ngay den chInh quyn dja phuing nai dt vj trI cong trInh dé xir 1.
3. Nghiém cm xâ nuâc thai, dtra các chat thai vào vüng bâo h v sinh
khuvrc lay ni.râc sinh hoat; xâ nuóc thai chua qua xü 1 hoc xü 1 chua dat tiêu
chuân, quy chuân k5 thut vào nguôn nuâc.
4. Trong phm vi vUng bâo h v sinh khu vrc 1.y nithc sinh hoat phâi
tuân thu các quy djnh ye hành lang bâo v nguôn rnrâc, bâo v nguôn nuóc duii
dat và tuân thu các yeu câu khác v bâo v tài nguyen rnxâc theo quy djnh cUa
pháp 1ut ye tài nguyen nuâc.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi trithng, UBND huyn Châu Thành,
UBND xA HUu Dao:
1. Sâ Tài nguyen và Môi truäng, UBND huyn Châu Thành, UBN]) xã
HCru Dao thông báo tren trang thông tin din tfr, them yet trén bang tin cüa xâ, âp
trong vông 5 ngày lam vic kê tü ngày nhn duçic quyêt djnh phê duyt vüng bâo
h v sinh khu vire lay rnrâc sinh hoat dOi vói cong trInh khai thác nuóc du&i dat
cüa Doanh nghip ttr nhân cap nuâc Hüu Hôa. S& Tài nguyen và Môi tru?Yng cO
trách nhim dOn doe, huông dan, giám Doanh nghip tu nhãn cap nuâc Hihi Hôa
thic hin vic xác djnh ranh giâi vüng báo h v sinh khu virc lay nuâc sinh hoat
trên thirc dja sau khi ducic phê duyt, cong bô.
2. UBND huyn Châu Thành, UBND xã Hiru Dao có trách thim ph& hçip
vâi Doanh nghip tu nhân cap nuâc Hiru Hôa và các Co quan lien quan trén dja
bàn xác djnh ranh giâi phm vi cüa vüng bão hO v sinh khu virc lay nuâc sinh hoat
trên thirc dja sau khi di.rçic phê duyt, cong bô; thrc hin các bin pháp bâo v chat
krçingnguOn nuâc sinh hoat trên dja bàn quãn l; tiep nhn thông tin, giâi quyêt các
van dê phát sinh lien quan den viing bâo hO v sinh khu we lay nuóc sinh hoat cüa
cong trInh khai thác nuóc trên dja bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Các t chirc, Ca nhãn, hO gia dInh sinh s6ng, hoat dng san xut,
kinh doanh, djch vii trong phm vi yang bao hO v sinh khu vire lay nuâc sinh hoat
dã duac phe duyet, cong bO co trach nhiêm phai tuãn thu cac quy dmh yêhanhlan
bao vç nguon nuoc, bao vç nguon nuoc duoi dat va tuan thu cac yeu cau khac ye
báo v tâi nguyen nuâc theo quy djnh cüa pháp lust ye tài nguyen nuóc.
Diu 5. Chánh Vn phông UBND tinh, Giám dc Si Tài nguyen và Môi
tri.räng, Chü tjch UBND huyn Châu Thành, Chü tjch UBND xã Hthi Dao, Doanh
nghip tu nhân cap nuâc Hru Hôa và các don vi, cá nhan có lien quan chju trách
nhim thi hành Quyêt djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngay k./
NoinhIn:
-NhuDiu5;
- Cic Quán ly tài nguyen ntrâc;
- PCT Phim Anh Tun;
- VPUB: PVP Nguyn Hthi Düc;
- Lru: VT, P.KT (Nhà, Tam).

KT.CHU TICH i)r
CHU TICH

S DO VI TRI CONG TRINH KHAI THAC NTIOC DTIOI DAT
Ten cong trInh : GmNG KROAN KHAI THAC NTJOC DTfdI DAT
Chü cong trInh : DOANH NGHIEP TU NHAN CAP NLJOC HtYU HOA
Dia aim : AP HU5 HOA, xA HUU D4O, HUYEN CHAU THN}I,
TINE TIN GIANG
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