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QUYET BNH
A
•
A.
Phe duyçt vung bao hy vç sinh khu vyt lay nuo'c sinh hofl doi voi cong trinh
khai tithe nu'&e dtrói a?t cila Cong
rnt thãnh viên cp nut Tan
ty
Ly Bong ti ap Tan Ltry'e I, xa Tan Ly Bong, huyçn Chan Thanh,
tinh Tin Giang
A

A

A A
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CHU TCH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cCr Lut T6 ehüc chInh quyn dja phucing ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cü Lut Tãi nguyen nude ngày 21 tháng 6 nãm 2012;
Can ed Thông tu st' 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 2 näm 2016 cüa
Bi Tài nguyênvà Môi truông quy djnh vic xác djnh và cong bo vüng bào h v
sith khu vrc lay nude sinh hot;
Theo d nghj cüa Giám dic Sd Tài nguyen và Môi tru&ng tai To trinh
2579/Tr-STNMT ngày 22 tháng 5 Mm 2018,

so

QUYET B!NH:
Biu 1. Phë duyt pham vi vüng bào hO v sinh thu vijc lAy nude sinh hoat
dôi vdi cOng trinh thai thác nude dudi dat cUa COng ty TNHH mOt thành viên
cap nude Tan L Dông (gçi tat là Cong ty Tan L Dông), ci the thu sau:
- Ten cong trInh: cong fflnh thai tháe nude dudi dAt cüa Cong ty Tan L' Dông.
- Ngun nude thai tháe: nude dudi dAt.
- Qui mô thai thác: 120 m3lngày dém.
- Vi trj cong trInh thai thác: : ging khoan GK8 dat tai phAn dAt cUa ông
Tan L DOng, huyn Châu Thàth,
Nguyn Van Song, tça 1c: ãp Tan Lucie I,
tinh Tiên Giang; tya do (VN2000, 1050, 6°): GK8 X: 1155774, Y: 563749.
xa

- Pham vi vUng bào hO v sinh thu vrc lAy nude: là 20m tInh tü ming
giêng (theo sci do vi trI cOng trinh khai thác nu'&c du'ói dat kern theo).
Biu 2. Yêu cAu d& vdi Cong ty Tan L> DOng:
1. Ph& hcxp vdi Uy ban than dan (viM tAt UBND) huyn Châu Thàth,
UBND xã Tan L>' Bong và the co quan lien quan xac djnh ranh gidi pham vi
sith thu vrc lay nudc sinh hoat cüa cong trinh trên thirc dja
cüa vüng bão hO
sau thi duqc phê duyt, cong bO.
2. Báo ye ngun nude do minh trc tip khai thác, sCr dxng; theo dOi, giám
sat các hoat dng trong vüng bão hØ ye sith thu we lay nudc sith hoat eüa cong
trIth. TruOng hqp phát hien hàth vi gay ô thiêm hoac cO nguy ccx gay ô thiêm,
thông bào dam an toàn cho viec thai thãc nude eua Cong trIth Va cac hàth vi vi
phm pháp lut ye tài nguyen nude kháe trong pham vi vüng bâo ho ye sith thu
ye

v'¼1c My nu&c sinh ho?t cüa cong trinh khai thác thi phài kjp th&i ngän chan, dông
th&i báo cáo ngay den chmnh quyên dja phucmg ncii dat vi trI cong trinh dê xi 19.
3. Nghiém cAm xa n'thc thai, dua cae chAt thai vào vüng báo h v sinh
khuvvc lay nithc sinh ho?t; xà nuâc thai ehua qua xfr 19 hoac xü 19 chua d?t tiêu
chuân, quy chuân k5' thi4t vão nguôn nu&c.
4. Trong pham vi vüng báo h v sinh khu vrc lAy nuOc sinh hoat phài
tuân thu các quy djnh ye hành lang bão ye nguôn mite, báo ye nguôn nuOc du&i
dat va tuânthü cac yeu câu khac ye bào ye tâi nguyen nuóc theo quy djnh cUa
pháp 1ut ye tài nguyen nuOc.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi trtr&ng, UBND huyn Châu Thành,
UBND xã Tan L9 BOng:
1. Sà Tài nguyen va Môi trubng, UBND huyên Châu Thàth, UBND xã
Tan L9 BOng thông báo trên trang thông tin dien ti, niêm yet trén bang tin cüa
xâ, âp trong vông 5 ngày lam viêc kê tfr ngày nhn ducyc quyêt djnh phê duyt
vüng bào h ye sinh khu we lay mite sinh hoat dOi v&i cong trinh khai thác
mite duOi dat cüa Cong ty Tan L9 BOng. S& Tài nguyen và Môi truäng cO trách
nhiêm don doe, hu&ng dan, giám sat Cong ty Tan L9 BOng thvc hien viec tác
dinh ranh giài vüng bào h ye sinh khu viic lay nu&c sinh hot trên thi,ie dja sau
khi duçxc phé duyt, cOng bO.
2. IJBND huyn Châu Thành, UBND xã Tan L9 Bong có trách thiem ph6i
hgp vol Cong ty Tan L9 BOng vã các ccx quan lien quan trên dja bàn xác djnh ranh
gi&i pham vi cUa vCing bão h) ye sith khu we lay mite sinh hoat trén thvc dja sau
khi duqc phé duyt, cOng bô; thuc hin the bien pháp bào ye chat hrçing nguôn
mite sinh hoat trén dja bàn quàn 19; tiêp nMn thông tin, giài quyêt the van de phát
sinh lien quan den vüng báo h v sith khu vie lãy.rnthc sinh hot cUa cong trIth
khai thác nuOc trén dia bàn theo thâm quyên.
Diu 4. Các M chüc, cá than, h gia dirth sinh sng, hott dng san xuAt,
kinh doanh, djch vii trong ph?m vi vüng bão ye sinh khu virc lay mite sinh hoat
dâ duçxc phê duyt, cong bO có trách nhiem phài tuân thu các quy djth ye hành lang
bào ye nguôn mite, bào ye nguôn nuOc duói dat và than thU cac yêu thu khác ye
bào ye tài nguyen nutc theo quy djnh cUa pháp 1ut ye tài nguyen mite.
Diu 5. Chánh Van phOng IJBND tith, Giám &,c Sd Tài nguyen và Môi
tru&ng, ChU tich UBND huyên Châu Thành, ChU tjch UBND xâ Tan L9 BOng,
Cong ty Tan L9 BOng vã các don vj, cá nhãn cO lien quan chju trách nhiêm thi
hánh Quyêt djnh nay.
Quyt djnh nay cO hieu lye kE tü ngày k5'.I.
Nqi nhân:
- Nhu Diéu 5;
- Cic Quan I tài nguyen nuOc;
- PCT Pham Anh Tuân;
- VPUB: PVP Nguyen 1-Ittu Due;
- Luu: VT, P.KT (Nhã, Tam).
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SO DO Vj TRI CONG TRINH KRAI THAC NU'OC DuO! DAT
Ten cong trmnh: GiEng khoan khai thác rnràc duài dAt 0K8
Chü cOng trmnh: COng ty TNHH MTV cAp nuâc Tan L DOng
Dia dini: Ap Tan Ltrac I, xã Tan L
DOng, buyen Cháu Thành, tinh TiEn Giang
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