UY BAN NHAN DAN
TINH TIEN GIANG

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Oc 1p - Ty' do - Hnh phic

S6: 4'1557QD-UBND

Tin Giang, ngayQ4thang5nam 2018

QUYET D!NH
A
•
A.
Phe duyçt vung bao hQ vç sinh khu vrc lay niroc sinh hot doi vol cong trinh
khai thác niroc du'ói dt cüa Ti hçrp tác niro'c sinh hoit nông thôn p M5
Lirong ti p M5 Lircrng, xä M5 Phong, thành ph M5 Tho, tinh Tin Giang
A
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CHU TICH UY BAN NHAN DAN T!NB TIEN GIANG
Can ci Lust T chüc chInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cir Lut Tài nguyen nixàc ngày 21 tháng 6 näm 2012;
Can eir Thông tix s 24/201 6/TT-IBTNMT ngày 09 tháng 9 nàm 2016 cUa
B Tài nguyen Va Môi tru&ng quy djnh vic xác djnh và cong bô vüng bâo h v
sinh khu v%Tc lay nuâc sinh hoat;
Theo d nghj cüa Giám dc So Tài nguyen và Môi tru&ng tai TO trInh so
1 989/TTr-STNMT ngày 18 tháng 4 näm 2018,
QUYET DNH:
A

A

A
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Dieu 1. Phe duyçt phm vi vung bao h9 vç sinh khu wc lay nuac sinh hoat
dôi vai cOng trInh khai thác nuOc duOi dat cUa To hqp tác ni.rOc sinh hoat nông
thôn âp M5 Li.ro'ng, c11 the nhu sau:
9

A

•

A

- Ten cong trInh: cong trmnh khai thác nuOc duOi dt cüa T hçip tác nuOc
sinh hott nông thôn âp M Lircing.
- Ngun nuOc khai thác: nuOc duOi dat.
- Qui mô khai thác: 90 m3/ngày dêm.
- Vj trI cong trInh khai thác: ging khoan GK2 dtt tai thüa dt cüa ông
Eoan Thanh Scm; tQa lac âp M5' Lrnmg, xã M5 Phong, thàrih phô M5' Tho, tinh
Tiên Giang; t9a d vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1149698, Y:
568750.
- Phtm vi vüng bâo h v sinh khu vrc ly nuOc: là 20m tInh tir ming
giêng (theo w do vj trI cOng trInh khai thác nw&c dw&i dat kern theo).
Oiu 2. Yêu cu d6i vOi T hcmp tác nuOc sinh hoat nOng thôn p M
Lucing:
1. Ph& hçmp vOi Uy ban nhân dan (vi& tt UBND) thành ph M Tho,
UBND xã M5 Phong và các Co quan lien quan xác djnh ranh giOi phm vi cUa
nuOc sinh hoat cüa cong trInh trên thirc dia sau
v1ng bào h v sinh khu vrc
khi dixçmc phé duyt, cong bô.
2. Bâo v ngun rniOc do mình tnjc tip khai thác, sir dicing; theo döi, giám
sat các hoat dng trong vIng bâo h v sinh khu vmc lay nuOc sinh hoat cUa cong
trInh. TruOng hçip phát hin hãnh vi gay ô nhim hoc có nguy co gay ô nhiêm,
lay

không bâo dam an toàn cho vic khai thác nuâc cUa cong trInh và các hàrth vi vi
phmpháp luat ye tài nguyen mthc khác trong phm vi vUng bâo h v sinh khu
wc lay nuàc sinh hoat cUa cong trInh k,hai thác thI phâi kjp thii ngän chn, dôn
thi báo cáo ngay den chInh quyên dja phuing nai dt vi trI cong trInh de xfr 1).
3. Nghiêm cm xâ nuâc thai, cliia các chit thai vào vüng báo hO v sinh
khuvc lay nuâc sinh hoat; xâ rn.râc thai chua qua xir l hoc xr 1 chua dat tiêii
chuân, quy chuân k thut vào nguôn nuâc.
4. Trong phm vi vling bâo hO v sinh kim vrc ly nuóc sinh hoat phài
tuân thu các quy djnh ye hành lang bâo v nguôn nuâc, bâo v nguôn ni.râc 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 ni.râc.
Oiu 3. Giao Sâ Tài nguyen và Môi trix&ng, LJBND thành ph M5 Tho,
UBND xa M9 Phong:
1.Si Tài nguyen và Môi truô'ng, UBND thành ph6 M Tho, UBND xã M5
Phong thông báo trên trang thông tin din tU, niêm yet trên bang tin cUa xà, âp
trong vOng 5 ngày lam vic kê tü ngày nhn di.rçic quyêt djnh phê duyt vUng bào
hO v sinh khu vrc lay nithc sinh hoat dôi vâi cong trInh khai thác nuc dirâi dat
cUa To hçip tác ni.râc sinh hoat nông thôn âp M5' Lucing. Sä Tài nguyen và Môi
trtthng có trách nhim don doc, hi.râng dn, giám sat To hçip tác niiâc sinh hoat
nông thôn âp M Luang thirc hin vic xác djnh ranh giâi vUng bâo hO v sinh
khu vrc lay nuâc sinh hoat trén thiic dja sau khi &rçic phê duyt, cong bô.
2. UBND thành ph M5' Tho, UBND xã M5' Phong có trách nhim phôi
hcip vâi To hcip tác nuâc sinh hoat nông thôn âp M9 Luang và các cci quan lien
quan trên dja bàn xác djnh ranh giâi phm vi cUa vüng bào hO v sinh khu virc lay
nuâc sinh hoat trên thirc dja sau khi dixçic phê duyt, cong bô; thc hin các bin
pháp bao v chat luqng nguôn nithc sinh hoat trên dja bàn quàn 15'; tiêp nhn thông
tin, giài quyet các vn dé phát sinh lien quan den vüng bào hO v sinh khu vijc lay
nuâc sirth boat cUa cong trInh khai thác nuâc trên dja bàn theo tham quyên.
Diu 4. Các t chüc, cá than, hO gia dInh sinh sng, boat dOng san xut,
kinh doanh, djch viii trong phm vi ving bao hO v sinh khu vrc lay nuóc sinh boat
dã dixqc phê duyt, cong b có trách nhim phài tuãn thU các quy djnh ye hành lana
bâo v nguôn nixóc, bào v nguôn nuâc dithi dat và tuãn thU các yêu câu khác ye
bào v tâi nguyen rnthc theo quy djnh cUa pháp lut ye tâi nguyen nuâc.
I7iu 5. Chánh Van phông UBND tinh, (iiám dc Sâ Tài nguyen yà MOi
trug, ChU tjch UBND thành ph M Tho, ChU tjch LIJBND xâ M Phong, TO
hqp tác nuâc sinh boat nOng thon ap M Luang và các dan vj, cá nhãn có lien
quan chju trách nhim thi bath Quyêt djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu hrc k tir ngày 5'./k
Ncinhmn:
-NhuDiu5;
- Cc Quãn 1' tài nguyen nuâc;
- PCT Pham Anh Tun;
- VPUB: PVP Nguyen Hüu Due;
- Ltru: VT, P.KT (NhA, Tm'
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S€ DO VI TRIE CONG TRiNH KHAI THAC NIIOC DIIOI DAT
Ten cong trInh : GIENG K}iOAN KI-JAT THAC NTICC DU'OI DAT
Chü cong trInh: TO HOP TAC NUOC SINH HOT NONG THON AP Mi LU'CNG
flia diem : AP Mi LLYCNG, XA MI PHONG, THANR PHO Mi THO, TtNH TIEN GIANG
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Tin Giang, ngày 07 tháng 02 nám 2018
CHU CONG TRINH

