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QUYET ONH
Phê duyt vüng bão h v sinh khu vlyc 1y nwc sinh hot di vói cong trinh
khai thác nu&c diró'i dt cüa H kinh doanh Ban 4n dng cong trInh ging
nir&c tang sâu ti p Vinh Phtr&c, xa Dãng Hirng Phiróc, huyn Chç Go,
tinh Tin Giang
CHU TICH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cir Lut T chirc chInh quyn dja phung ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cir Lust Tài nguyen rnrâc ngày 21 tháng 6 näm 2012;
Can cü Thông tu s6 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 näm 2016 cUa
B Tài nguyen Va Môi trixng quy djnh vic xác djnh và cong bô ving báo hO v
sinh khu virc lay nuóc sinh hot;
Theo d nghj cüa Giám d& Sä Tài nguyen và MOi trueing tai Th trInh s
2055/TTr-STNMT ngày 23 tháng 4 nàm 2018,
QUYET ONH:
Diu 1. Phê duyt phm vi vUng bão hO v sinh khu virc ly nuâc sinh hoat
dôi vài cong trInh khai thác ni.róc duói dat cüa HO kinh doanh Ban 4n dng cOng
trInh giêng nithc tang sâu (gçi tat là Ban vn dng), ci1 the nhu sau:
- Ten cong trInh: cong trInh khai thác nuâc duài dt cüa Ban 4n dng.
- Ngun nuic khai thác: nuóc duói dat.
- Qui mô khai thác: 120 m3/ngày dêm.
- Vj trI cOng trInh khai thác: ging khoan GK2 dt tti thüa dt cUa bà
Phüng Thj Mcvi; tça l.c âp Vinh Phuâc, xA Däng Hung Phuâc, huyn Chçi Gao,
tinh Tiên Giang; t9a dO vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1148688,
Y: 574440.
- Pham vi vüng bão hO v sinh khu vIc ly ni.r&c: là 20m tInh tx ming
giêng (theo so dO vj trI cOng trInh khai thác niró'c dwài dat kern theo).
Diu 2. Yêu cau doi vâi Ban 4n dOng:
1. Ph6i hçip vâi Uy ban nhân dan (vit tat UBND) huyn Chci Qto,
UBND xâ Dàng Hung Phuâc va the ca quan lien quan xác djnh ranh giâi phm
vi cüa vüng bào hO v sinh khu vrc lay nuóc sinh hoat cüa cong trInh trên thirc
dja sau khi duqc phê duyt, cong ho.
2. Bâo v ngun nithc do mInh tWc tip khai thác, si'r diing; theo dOi, giám
sat các hoat dng trong vüng bâo hO v sinh khu wc lay nuâc sinh hoat cia cong
trInh. Tru?mg hçip phát hin hành vi gay ô nhiêm hoc có nguy ca gay o nhiêm,
kj'iOng bâo dam an toàn cho vic khai tháe nuóc cUa cOng trInl'i và các hành vi vi

phm pháp 1ut v tài nguyen nuóc khác trong phm vi vüng bâo h v sinh khu
we lay nuâe sinh hot cüa cong trInh khai thác thI phâi kjp th&i ngän chn, dông
thii báo cáo ngay 4ên chInh quyên dja phuang ncii dt vi trI cong trInh dê xr 1.
3. Nghiêm cm xá nuâc thai, &ra các chit thai vào ving bâo h v sinh
khu we lay ntrâc sinh hoat; xâ ni.ràc thai chua qua x 1 hoc xi l chua dat tiêu
chuân, quy chuân k$ thi4t vào nguôn nuóc.
4. Trong phm vi vüng bão h v sinh khu virc 1y nuâc sinh hoat phâi
tuân thU các quy ctjnh ye bath lang báo v nguOn nuóc, bâo v nguOn nu&c dui
dat và tuân thU các yêu câu khác ye bâo v tài nguyen nuâc theo quy djnh cUa
pháp lu.t ye tài nguyen nithc.
Oiu 3. Giao Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng, UBND huyn Chç Gao,
LJBND xA Dàng Hung Phuâc:
1.Si Tài nguyen và Môi tru?Yng, UBNIL) huyn Chçi Gao, LIJBND xâ Däng
Hung Phuâc thông báo trén trang thông tin din tU, niêm yet trên bang tin cUa xâ,
âp trong yang 5 ngày lam vic ke tü ngày nhn duc quyêt djnh phé duyt ving
bâo h
sinh khu
nixâc sinh boat dOi vâi Cong trInh khai tháe ni.rc dui
dat cUa Ban 4n dng. S Tài nguyen và Môi tnräng có trách nhim don doe,
hix&ng dan, giám sat Ban 4n dng thirc hin vic xác djnh ranh giâi yang bào h
v sinh khu
nuâc sinh boat trén thc dja sau khi ducic phê duyt, cOng bô.
2. UBND huyn Chq Gao, UBND xã Däng Hung Phithc có trách thim
phôi hçip
Ban 4n dng và các Ca quan lien quan trén dja bàn xác djnh ranh
gieii phm vi cUa vüng bâo h v sith khu we
nueic sinh boat trên thrc dja sau
khi duc phê duyt, cong bô; thc hin các bin pháp bâo v chat luqng nguOn
nueic sinh boat trên dja bàn quàn l; tiêp nhn thông tin, giài quyêt các van e phát
sin.h lien quan den ng bâo h v sinh khu we
nueic sinh hoat cUa cong trInh
khai thác nueic trên dja bàn theo thâm quyen.
Oiu 4. Các t chic, cá than, h gia dInh sinh sng, hoat dng san xut,
kinh doanh, djch vi trong phm vi vcing bào h v sith khu we lay nueic siiih boat
dä &rçic phê duyt, cOng bO có trách nhim phâi tuan thU các quy djnh ye hành lane
bào v nguôn nueic, bâo v nguOn nithc dueii dat yà tuãn thU các yeu câu khác ye
bào v tài nguyen nueic theo quy djnh cUa pháp lut ye tài nguyen nueic.
Diu 5. Chánh Vn phOng UBND tinh, Giám dc Sei Tài nguyen và MOi
tnr&ng, ChU tjch UBND huyn Chçi Gao, ChU tjch UBND xã Däng Hung Phithc,
HQ kinh doanh Ban van dpng cong trrnh gieng nuac tang sau va cac dan
ça
than có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu lc k tü ngày k./
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Noinhin:
-NhuDiu5;
- Ctc Quãn 1' tài nguyen rnrâc;
- PCT Phm Anh TuAn;
- VPUB: PVP Nguyen Hthi Dcrc;
- Luu: VT, P.KT (NhA, Tam).
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S DO V TRI CONG TR!NH KiIAI THAC NUOC DUOI DAT
Ten cong trinh :Ging khoan khai thác nuàc GK2
Chü cong trinh : Ban 4n dng cong trInh ging ni.rOc ttng sâu
Dja dim : Ap VTnh PhirOc, xä Dang Hirng PhixOc, huyn Ch Gio, tinh Tiên Giang
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