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QIJ'V'IT IjNII
Plie duyçt vung ao hy vç sinh khu vic lay nu'o'c sinh hot do' voi cong trinh
khai tháç nu'&c dtr&i 4t cUa H kinh doanh V Thanh Ié ti p M5$' Ph4 A,
xã Hu M5 Phá, huyn Cái Be, tinh Tin Giang
A
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CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN IANG
Can c Luat T chrc chInh quyn dja phi.rang ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cir Lut Tài nguyen nithc ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can Cu Thông tu s 24/201 6/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 n.m 2016 cUa
13 Tài nguyen Va Môi tru&ng quy djnh vic xác djnh và cong bô v1ng báo hO
sinh khu virc lay nuâc sinh hoat;
v

Theo d nghj cUa Giám dc So Tài nguyen và Môi trixOng tai T& trInh S6
196 1/Tr-STNMT ngày 17 tháng 4 nam 2018,
QUYIT DINH:
Diu 1. Phê duyt phm vi vüng bâo hO v sinh khu we ly nuOc sinh hoit
doi vOi Cong trInh kJai thác ntrOc duOi dat cüa HO kinh doanh Vô Thanh Be, ciii
the njnr sau:
- Ten cong trmnh: cOng trInh khai tháe nuOc duOi dt cüa HO kinh doanh Vô
ThanhBé.
- Ngu6n nuOc khai thác: nuOc di.rOi dat.
- Qui mô khai thác: 90 m3/ngày dêm.
- Vj trI côngtrInh khai thác: ging khoan 01(1 d.t tai ph&n dt cUa ông V
Thanh B, tya lac: âp M5 Phü A, x Hu M5 Phü, huyn Cái B, tinh Tiên Giang;
t9a dO (VN2000, 105°, 6°): 01(1 X: 1149965, Y: 527874.
- Pham vi vüng bâo hO v sinh khu virc ly nuOc: là 20m tInh tü ming
giêng (theo sa do vj frI cOng trinh khai thác rnthc dithi dat kern theo).
Diu 2. Yêu cu d6i vOi Ho kinh doanh Vô Thanh Be:
1. Phoi hçip vol Uy ban than dan (viet tat UBND) huyçn Cai Be, UBND
xâ Hu M5 Phi và các c quan lien quan xác djnh ranh giOi phm vi cüa vüng
bào hO v sinh khu virc lay nuOc sinh hoat cüa cong trInh trên thiic dja sau khi
duçic phê duyt, cong bô.
2. Bâo vO ngun nizOc do mInh trrc tip khai thác, su dimg; theo dôi, giám
sat các hoat dOng trong vi'lng bão hO v sinh khu we lay nuOc sinh hoat cUa cong
trInh. TruOng hçip phát hin hành vi gay ô nhim hoc Co nguy co gay ô nhiêm,
không bâo dam an toàn cho vic khai thác nix&c cUa cong trInh và các hành vi vi
phm pháp 1ut ye tài nguyen nuOc khác trong phm vi vüng bâo hO v sinh khu
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virc 1y nuâc sinh hott cUa cong trInh khai thác thI phâi kjp th&i ngàn chn, dng
thii báo cáo ngay den chInh quyên dja phuing nai dt vj trI cong trInh dê xir 1.
3. Nghiêm cm xâ nuóc thai, &ra các chit thai vào ving bâo hO v sinh
khuvrc lay rnxâc sinh hoat; xà nuâc thai chtra qua xr l hoc xir 1 chua dat tiêu
chuân, quy chuân k5 thu.t vào nguôn rnrâc.
4. Trong phm vi vüng bâo hO v sinh khu vrc ly nuâc sinh hoat phãi
A
tuan thu cac quy dnh ye hanh lang bao vç nguon nuac, bao vç nguon nuoc dui
dat và tuânthü các yêu câu khác ye báo v tâi nguyen nuâc theo quy djnh cUa
pháp 1ut ye tài nguyen nithc.
Diu 3. Giao Sâ Tài nguyen và Môi truông, UBND huyn Cái B, UBND
xA Hu M5' Phá:
1.Sâ Tài nguyen và MOi trithng, UBND huyn Cái B, UBND xâ Hu M5'
Phü thông báo trên trans thông tin din tü, niêm yet trên bang tin cüa xA, âp trong
vông 5 ngày
vic kê tir ngày nhn duçic quyêt ctjnh phé duyt vüng bâo hO v
k.hu
vrc
sinh
lay nuâc sinh hoat dôi v&i cOng trInh khai thác ntrâc duâi dat cüa HO
kinh doanh Vö Thanh 13é. Sv Tài nguyen và MOi tnx&ng có trách nhim dOn doe,
huâng dan, giám sat HO kinh doanh Vô Thanh Be thirc hin vic xác djnh ranh
giâi vng bâo hO v sinh khu vrc lay nuâc sinh hoat trén thirc dja sau khi duçic phé
duyt, cong bô.
2. IJBND huyn Cái Be, UBND xA Hu M5 Phui có trách nhim phi hçip
vài HO kinh doanh Vô Thanh Be va các ca quan lien quan trén dja bàn xác djnh
ranh giâi phm vi cüa vng bâo ho v sinh khu vic lay nuâc sinh hoat tren thrc dja
sau khi dixçic phê duyt, cOng bO; thirc hin các bin pháp báo v chat luçing nguôn
nuâc sinh hoat tren dja bàn quàn l; tiêp nhn thông tin, giâi quyêt các van dé phát
sinh lien quan den yang bâo ho v sinh khu vrc lay nuâc sinh hoat cüa cOng trInh
khai thác nixâc trén dja bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Các t chuic, cá than, ho gia dInh sirih sng, hoat dng san xiAt,
kinh doanh, djch vi trong phm vi yang bão ho v sinh khu virc lay nuâc sinh hoat
dã ducic phê duyt, cong bô có trách nhim phài tuán thu các quy djnh ye hành lang
bâo 4 nguOn nuâc, bâo 4 nguOn nuâc duâi dat yà tuãn thu các yeu câu khác ye
báo 4 tâi nguyen nu&c theo quy djnh cUa pháp lut ye tài nguyen nuâc.
Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giám d& Sâ Tai nguyen va MOi
tru&ng, Chü tjch UBND huyn Cái Be, Chü tjch UBND xâ Hu M Phii, HO kinh
doanh Vô Thanh Be và các dan vj, cá than có lien quan chju trách nhim thi hành
Quyêt djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu lirc k tir ngày
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Noinhln:
-NhuDieu5;
- Cc Quãn 1' tài nguyen nuàc;
- PCT Phtm Anh Tun;
- VPUB: PVP Nguyn Hthi Dác;
- Liru: VT, P.KT (Nhã, Tam).
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S€ DO V! TRi CONG TRINH KHAI THAC NU'OC DU'OI DAT
Ten cong trInh :Ging khoan khai thác nuâc GK1
Chü cong trInh : H kinh doanh VO Thanh Be
Dja diem Ap M Phñ A, xã Hãu M5 Phü, huyn Cái B, tinh Tién Giang.
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Tin Giang, ngày 30 tháng 3 nãm 2018
CHU CONG TR!NH

Vö Thanh Be

