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QUVET OJNH
Phê duyt vüng bão ho v sinh kIm vyt Iy nut sinh hofl d6i vôi cong trinh
khai thác nut dtrói th cüa Hqp tác xa djch vçi nOng nghip Long Tiên ti p
M Lyi A, xã Long Tiên, huyn Cal Ly, tinh Tin Giang
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TI NH TIEN GIANG
can cü Lut T ehüe chInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cfr Lust Tài nguyen nuót ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can e Thông tu so 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 nãm 2016 eUa
B Tài nguyen và Môi truäng quy djnh vic xáe djnh và cong bO vüng bão ho v
sinh khu vçrc lay nuóc sinh hot;
Theo dê nghi cüa Oiám de Sâ Tài nguyen và MOi truông tai T& trInh sO
2116/TTr-STNMT ngày 26 thang 4 nám 2018,
QUYET IMNH:
Diu 1. Phê duyt phm vi vüng bã ho v sinh khu vre lAy nuOc sinh hot
dôi voi cong trinh khai thác nuóc duOi dat eüa Hqp tác xa djch vi nOng nghip
Long Tiên, cc' the nhu sau:
- Ten cOng trmnh: cOng trmnh khai tháe nuàc duth dAt cUa Hqp tao xa djch vv
nông nghip Long Tién.
- Ngun ntr&e khai thác: nuôc duâi dat.
- Qui mO khai thác: 120 m3/ngày dêm.
- Vj trI cong trInh khai tháe: gikg khoan GK4 dt ti phAn dAt cUa ông
Nguyn Van Näm, tça lae: âp Mj Lqi A, xã Long Tiên, huyn Cai Ly, tinh Tiên
Giang; t9a dO (VN2000, 1050, 6 ): GK4 X: 1144648, Y: 542448.
- Pham vi vüng bão hO ye sinh khu viic lAy nuâc: là 20m tInh tir ming
giêng (theo scidó vi trI cong trinh khai thác nzthc dzcó'i dat kern theo,).
Diu 2. Yêu cAu d6i vOi Hçip tác xã djch vv nông nghip Long Tiôn:
1.Ph6i hcip vol CJy ban nhân dan (vit t.t UBND) huyn Cai Lay, USNU
xã Long Tiên và eae co quan lien quan xác djnh ranh giOi pham vi cüa vüng bào
ho ye sinh khu vçre lay nuOc sinh hoat eüa cong trinh trên thvc dja sau khi duqc
phé duy, cong bO.
2. Bão vO nguAn nuOc do mitt trijc tip khai thác, sfr dyng; theo döi, giám
sat các ho?t dng trong vUng báo ho ye sinh khu we lay nuOc sinh hoat eüa cong
trinh. Trithng hcxp phát hien hành vi gay ô nhiêm hoc có nguy eq gay ô nhiêm,
khOng bâo dam an toàn eho viec khai thác nuOc cüa cong trinh và cae hânh vi vi
phm pháp 1u3t ye tãi nguyôn nuOc kháe trong phm vi vüng bão ho ye sinh khu

vrc lAy nuâc sinh hot eüa cong trInh khai thác thI phài kjp thai ngAn chan, dng
thai báo cáo ngay den chInh quyên dja phucxng ncxi dat vj trI cong trInh dé xfr l'.
3. Nghiêm cAm xá nuóc thai, dua các chAt thai vào vüng bão h v sinh
khuvijc lay nuàc sinh ho?t; xa nuâc thai chua qua xi 1 hoac xir l chua dt tiéu
chuân, quy chuân k thut vao nguôn ntrâc.
4. Trong pham vi yang bão hO v sinh khu vrc lAy nithe sinh hot phái
tuân thU cac quy dinh ye hành lang bâo v nguôn nixâc, bào v nguôn nixOc duâi
dat và tuân thU các yéu câu khác ye bâo ye tài nguyen nuâc theo quy djnh cUa
pháp Iut ye tài nguyen rnthc.
nih 3. Giao S& Tài nguyen và Môi tru&ng, UBND huyn Cai Lay,
UBNID xã Long lien:
1. S& Tài nguyen và Môi tru&ng, UBNIJ huyn Cai L3y, UBND xã Long
Tiên thông báo trén trang thông tin dien tfr, niém yet trén bang tin cUa xã, âp trong
vông 5 ngày lam viec kê tix ngày nh3n duqc quyêt djnh phê duyt vUng bao ho ye
sinh khu virc lay nuàc sinh hoat dOi vâi cong trInh khai tháe nuOc duói dat cUa
Hcip tác xa dich vu nông nghip Long lien. Sâ Tài nguyen và Môi trithng có
trách thim don dOe, huâng dn, giám sat Hçxp tác xã djch vi nông nghip Long
Tiên thirc hien viec xac djnh ranh gió'i yang bào hO ye sixth khu vçrc lay nuàc sinh
hoat trên thvc dja say khi ducxc phê duyt, cOng bô.
2. UBNID huyn Cai Lay, UBND xâ Long Tiên cO trách nhiem phi hcp
vOi Hçip tác xâ djeh yin nông nghip Long Tiên và các eq quan lien quan trên dja
bàn xác djnh ranh gió'i pham vi cUa vUng báo hO ye sinh khu we lay nuóv sinh hoat
trên thinrc dja sau khi duçxe phé duyt, cOng bO; thvc hien các bien pháp bào ye chat
hrqngnguOn nuáe sinh hot trén dja bàn quàn l?; tiêp nhin thông tin, giãi quyét các
van de phát sixth lien quan den vUng báo hO ye sinh thu vçrc lay nuOc sinh ho?t cUa
cong trInh khai thác rnxóc trên dja bàn theo thâm quyên.
nih 4. Cáe th chüc, cá than, hQ gia dInh sinh sng, hoat dng san xuât,
kinh doanh, djch vx trong ph?m vi vUng báo hO ye sinh khu vije lay nuàc sixth hoat
dã duçxc phe duyt, cong bO cO trách nhiem phai tuãn thU các quy djnh ye hành lana
bào ye nguOn nuàe, bao ye nguôn nuàc duâi dat và tuân thU các yêu câu lchác ye
bào vO tâi nguyen nuâc theo quy djnh cUa pháp lu@ ye tài nguyen nuâc.
nih 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S& Tài nguyen vâ Môi
trudng, Chu tjch UBNID huyên Cai Lay, ChU tich TJBND xA Long lien, Hçxp tác
xâ djch vu nOng nghip Long Tién và các don vj, cá nhân có lien quan chju trách
thiem thi hành Quyét djnh nay.
Quy& djnh nay có hieu lye k tü ngày k./)LLf
KT.CHU TICH
PHO CHU TICH

Ncr! nh/in:
- Nhu Diêu 5;
- Cue Quãn ly' tâi nguyen flute;
- PCT Pham Anh TuAn;
- VPUB: PVP Nguyen Wu Dice;
- Luu: VT, P.KT (Nha, Urn).
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