UY BAN NHAN DAN
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hinh phc

S6:f21+ IQD-UBND

Tin G!iang, ngàylO thángf nám 2018

QUYET DNH
A
Phe duyçt vung bao hç vç sinh khu vurc lay niro'c sinh hoyt oi voi cong trinh
khai thác nurc diró'i dt cüa bà Trn Thj Ngçc Tam tii p 7, xã Tam Hip,
huyn Châu Thành, tinh Tin Giang
A
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CHU TECH UY BAN NHAN DAN TINH TIEN GIANG
Can cü Lut T chirc chInh quyn dja phiicing ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cir Lut Tài nguyen nixâc ngày 21 tháng 6 näm 2012;
Can cr Thông tu s 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 näm 2016 cüa
B Tài nguyen Va Môi trithng quy djnh vic xác djnh và cong bô vUng bâo h v
sinh khu vrc
nuâc sinh hoat;
lay

Theo d nghj cUa Qiám dc Sâ Tài nguyen và Môi truôrng tai Ti trInh s6
21 17/TTr-STNMT ngày 26 tháng 4 näm 2018,
QUYET D!NH:
Diu 1. Phé duyt phm vi vüng bâo h v sinh khu vrc ly nithc sinh
boat doi vâi cong trInh khai thác nuâc duâi dat cüa bà Trân Thj Ng9c Tam, cii
thênhiisau:
- Ten cong trInh: cong trmnh khai thác nuâc duài dAt cüa bà Trn Thj Ng9c Tam.
- Ngun nixâc khai thác: nithc dixói dAt.
- Qui mô khai thác: 120 m3/ngày dêm.
- Vj trI cong trInh khai thác: ging khoan GK1 dtt tai thira dAt cüa bà TrAn
Thj Ng9c Tarn; t9a lac âp 7, xã Tam Hip, huyn Châu Thành, tinh Tiên Giang;
t9a d vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45 , 6°): X: 1153973, Y: 559655.
- Pham vi vüng bão hO v sinh khu vrc lAy nithc: là 20m tInh tii ming
giêng (theo Sc' do vj trI cOng trinh khai thác nwác dwói dat kern theo).
Oiu 2. Yêu c&u di vâi bà TrAn Thj Ng9c Tam:
1. Phi hçip vâi Uy ban nhân dan (vi& t&t UBND) huyn Châu Thành,
UBND xã Tam Hip và các ca quan lien quan xác djnh ranh giâi phm vi cüa
vUng bào hO v sinh khu v1rc lay nuàc sinh boat cUa cong trInh tren thrc dja sau
khi thrc phê duyt, cong bô.
2. Bão v ngun nuóc do mIrth trirc tip khai thác, sü d%lng; theo döi, giám
nuóc sinh hoat cüa cOng
sat các hoat dng trong vüng bâo hO v sinh khu we
trInh. Trithng hçip phát hin hành vi gay ô nhim hoc có nguy co gay ô nhiêm,
không bào dam an toàn cho vic khai thác ntrâc côa cong trinh và các hành vi vi
phm pháp lust v tài nguyen nuâc khác trong phm vi vüng bâo hO v sinh khu
lay

wc 1y nuâc sinh hoat cUa cong trinh khai thác thI phâi kjp thii ngàn chn, dng
thii báo cáo ngay den chInh quyên dja phrnmg nai dt vj trI cong trInh dê xir l.
3. Nghiêm cm xâ ntróc thai, dua các chat thai vào vüng bâo h v sinh
khuvrc
nizóc sinh hoat; xã nuâc thai chi.ra qua xü l hoc xcr l chua dt tiêu
chuân, quy chuân k5 thut vào nguôn nuóc.
4. Trong phm vi vüng bão hO v sinh khu virc 1y rnrâc sinh hot phãi
tuân thU các quy djnh ye hành lang báo v nguôn nithc, bâo v nguôn nuâc duói
dat và tuânthU các yêu câu khác ye bâo v tài nguyen nithc theo quy djnh cUa
pháp 1ut ye tài nguyen nuâc.
heu 3. Qiao Sa Tai nguyen va Moi tnrcing, UI3ND huyen Chau Thanh,
UBND xA Tam Hip:
1. Sâ Tài nguyen và Môi tnräng, UBND huyn ,Châu Thành, UBND xâ
Tam Hip thông báo trên trang thông tin din tü, niêm yet trén bang tin cUa xã, âp
trong yang 5 ngày lam vic kê tü ngày nhn di.rçic quyêt djnh phê duyt vUng bâo
hO v sinh khu virc lay nixOc sinh hoat dôi vâi cong trinh khai thác nu6c dizi dat
cUa bà Trân Thj Ng9c Tam. Si Tài nguyen và Môi tnrng có trách nhim dOn dOc,
hisàng dan, giám sat bà Trân Thj Ngçc Tam thirc hin vic xác djnh ranh gith
vUng bâo hO v sinh khu vi1c lay nithc sinh hoat trén thc dja sau khi duçic phê
duyt, cOng bO.
2. LIJBND huyn Châu Thành, UBND xâ Tam Hip có trách nhim phi
hçip vâi bà Trân Thj NgQc Tam và các co quan lien quan trên dja bàn xác djnii
ranh giâi phm vi cUa yang bâo hO v sinh khu vIc lay nuâc sin.h hoat trên thc dja
sau khi dixcic phe duyt, cOng bô; thirchin các bin pháp bâo v chat hrçing nguOn
nuâc sinh hot tren dja bàn quãn l; tiep nhn thông tin, giâi quyêt các van dê phát
sinh lien quan den yang bão hO v sinh khu virc lay nuâc sinh hoat cUa cong trInh
khai thác nithc trên dja bàn theo thâm quyên.
Oiu 4. Các t chüc, cá nhãn, hO gia dInh sinh sng, hoit dOng san xut,
kinh doanh, djch vii trong phim vi 'rUng bâo hO v sinh khu viic lay nuâc sinh hoit
dâ dixçic phê duyt, Cong bo có trách nhim phâi tuãn thU các quy djnh ye hành lane
bão nguOn rnrâc, bâo v nguOn nuâc duài dat và tuãn thU các yeu c&u khác ye
bão v tài nguyen nixâc theo quy djnh cUa pháp lut ye tài nguyen nuâc.
Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giám d& Sâ Tài nguyen và Môi
tnr&ng, ChU tjch UBND huyn Chau Thành, ChU tjch LIBND xà Tam Hip, bà
Trân Thj Ng9c Tam và các don yj, cá than có lien quan chju trách nhim thi hãnh
Quyet djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu lirc k tü ngày k'./1J..,
lay
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No'i nhn:
- Nhix Diu 5;
Quãn 1 tài nguyôn nuâc;
- PCT Phm Anh Tuán;
- VPUB: PVP Nguyen Hiru Dire;
- Luu: VT, P.KT (NhA, Tamç
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S€ DO VI TRi CONG TRINH KiIAI THAC NUOC DU'(fl DAT
Ten cong trInh :Ging khoan khai thác nixOc GK1
Chü cOng trmnh : IrAn Thj Ng9c Tam
Dja dim : Ap 2, xã Tam Hip, huyn Châu Thành, tinh Tin Giang

huh
KENH CONG CQNG
r/jét

LO BAT

1

PhAn dt cong do
UBND xã Tam
Hip quãn 1

T'L: 1:500
1cm trên ban d bAng 5m ngoài thirc t
0

5

10

15

20

25

Tin Giang, ngày . T tháng ..(j.. nám ..j J?
CHU CONG TRINH

i /

4vu

7-7;,! (t\ ( c

/

i'

