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QUYET DNH
Phê duyt vñng bão h v sinh khu vrc Iy nir&c sinh hoit di vó'i cong trInh
khai thác nuc dirói Jt cUa T hçrp tác cay niroc p Trung Chánh ti p
Trung Chánh, xa Trung Hôa, huyn Chçr Go, tinh Tin Giang
CHU T!CH UY BAN NIIAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cü Lust T chüc chInh quyn dja phixang ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cü Lut Tài nguyen nuâc ngày 21 tháng 6 näm 2012;
Can cir Thông tu s 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nám 2016 cUa
B Tài nguyênvà Môi tru&ng quy djnh vic xác djnh và Cong bô vUng bâo h v
sinh khu vrc lay nuâc sinh boat;
Theo d nghj cUa Giám dc Sâ Tài nguyen và Môi trithng tai T trInh s
2058/TTr-STNMT ngày 23 tháng 4 näm 2018,
QUYET DINH:
Oiu 1. Phê duyt phm vi vüng bâo hO v sinh khu vic 1y nuâc sinh hoat
dôi vói cong trInh khai thác nuâc du&i dat cUa To hcip tác cay nithc âp Trung
Chánh, C11 the nhu sau:
- Ten cong trinh: cong trInh khai thác nuâc dix&i dt cüa T hçip tác cay nuâc
âp Trung Chánh.
- Ngun nuâc khai thác: nuâc duâi dat.
- Qui mô khai thác: 150 m3/ngày dêm.
- Vi trI cong trInh khai thác: ging khoan GK1, GK2 cüng dt tai tha dt
cong do Uy ban nhân dan xâ Trung Hôa quân l, tça lac âp Trung Chánh, xã
Trung Hôa, huyn Chçi Gao, tinh Tiên Giang; t9a dO vj trI giêng khoan
(VN2000, 105°45, 6°): GK1: X: 1158575, Y: 572420; GK2: X: 1158571, Y:
572416.
- Pham vi vüng bâo hO v sinh khu virc ly rnróc: là 20m tInh tir ming
giêng aheo so' do vj trI cOng trinh khai thác njthc dwó'i dat kern theo).
Diu 2. Yêu cu di v&i T hçip tác cay nuâc p Trung Chánh:
1. Phi hçip vâi Uy ban nhãn dan (vit tt UBND) huyn Chçi Gao,
UBND xä Trung Hôa và CC ca quan lien quan xác djnh ranh giâi pham vi cüa
vüng bâo hO v sinh khu vc lay nuâc sinh hoat cüa cong trInh trên thijc dja sau
khi duçic phê duyt, cong bô.
2. Bâo v ngun nuâc do mInh trirc tip kbai thác, sü ding; theo dôi, giám
sat các boat dng trong vüng báo hO v sinh khu virc lay nuóc sinh hoat cüa cOng
trInh. Trueing hqp phát hin hành vi gay ô nhiêm hoc có nguy ca gay ô nhiém,

không bào dam an toàn cho vic khai thác nuâc cüa cong trInh và các hành vi vi
phmpháp lut ye tài nguyen nuâc khác trong phm vi vi1ng bâo h v sinh khu
wc lay niiàc sinh hoat cUa cong trInh khai thác thI phâi kjp th,i ngàn chn, dông
th&i báo cáo ngay den chInh quyên dja phrnmg ncii dt vj tn cong trInh dé xi:r l.
3. Nghiêm cm xâ nirâc thai, dim các chat thai vào vüng bâo h v sinh
khuvirc lay nuâc sinh hoat; xâ nirâc thai chi.ra qua xü l hotc xir l' chtia dt tiêu
chuân, quy chuân k5 thi4t vào nguôn niiâc.
4. Trong phm vi vüng bâo h v sinh khu vrc ly nuâc sinh hoat phâi
tuân thu các quy djnh ye hánh lang bão v nguôn nuâc, bâo v nguôn rnxâc duâi
dat va tuânthU các yêu câu khác ye bâo v tài nguyen nuâc theo quy djnh cüa
pháp lust ye tài nguyen nirâc.
Oiu 3. Oiao Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng, 1.JIBNU huyn Chci Gao,
UBND xã Trung Hôa:
1.Si Tài nguyen vá Môi tnthng, UBND huyn Chçi Gao, UBNI) xâ Trung
Hôa thông báo trên trang thông tin din tCr, niêm yet trên bang tin cüa xA, âp trong
vông 5 ngày lam vic ké tü ngày nhn dixçic quyêt djnh phé duyt vüng bão h v
sinh khu vrc lay nuâc sinh hoat dôi vài cong trInh khai thác nuâc duói dat cüa To
hçip tác cay nuâc âp Trung Chánh. S& Tài nguyen Va Môi trtthng Co trách nhim
don dôc, huâng dan, giám sat To hçip tác cay nithc âp Trung Chánh thrc hin vic
xác djnh ranh giâi vüng bâo h v sinh khu virc lay nuóc sinh hoat trên thirc dja sau
khi ducic phê duyt, cong bô.
2. LJBND huyn Chçi Gao, UBND xä Tnung HOa có trách nhim ph& hçip
vói To hçip tác cay nuâc âp Trung Chánh và các co quan lien quan trên dja bàn
xác djnh ranh giôi phm vi cüa vüng bâo h v sinh khu vrc lay nuâc sinh hoat
trén thc dja sau khi dirçic phê duyt, cOng bô; thirc hin các bin pháp bão v chat
luçing nguOn ni.râc sinh hoat trén dja bàn quãn l; tiêp nhn thông tin, giái quyêt các
van dê phát sinh lien quan den vüng bão h v sinh khu virc lay nuâc sinh hoat cUa
Cong trInh khai thác rnrâc tnen dja bàn theo thãm quyen.
Oiu 4. Các t chirc, Ca nhãn, h gia dInh sinh sng, hot dng san xut,
kinh doanh, djch vii trong phm vi vi1ng báo h v sinh khu vtrc lay nixâc sinh hoat
dA ducic phê duyt, cong bô có trách nhim phãi tuãn thU các quy djnh ye hãnh lana
bâo v nguôn nuOc, bâo v nguOn nuâc duâi dat và tuãn thU các yêu câu khác ye
bâo v tài nguyen rnrâc theo quy djiih cUa pháp lut ye tai nguyen nuâc.
Diu 5. Chánh Vn phOng UBND tinh, Giám dc Sâ Tái nguyen và Môi
tnu?ing, ChU tjch UBND huyn Chçi Gao, ChU tjch TJBND xâ Trung HOa, To hqp
tác cay nuâc âp Trung Chánh và các don vj, cá than có lien quan chju trách nhim
thi hãnh Quyet djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu hrc k tü ngày kyV.1J't
Ni nhin:
-NhuDiu5;
- Cc Quân 1 tài nguyen nuàc;
- PCT Pham Anh Tun;
- VPUB: PVP Nguyen HIhi DIre;
- Luu: VT, P.KT (NhA, Tam).
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SO oO V! TR! CONG TR!NH KHAI THAC NU'OC DU'1I DAT
Ten cong trInh: Ging khoan thai thác nuâc duOi dt gm ging khoan GK1, GK2
Chü cong trinh: To hqp tác cay nuâc âp Trung Chánh
Dja dim: p Trung Chánh, xä Trung Hôa, huyén Chçi Gao, tinh Tin Giang
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