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QUVET D!NH
Phê duyt vüng bão h v sinh khu vy'c Iy nut sinh hot aM vol cong trInh
khai thãc nut du'O'i tth cüa To quãn I trm nut p Thnh Th&i ti p
Th3nh Th&i, xa Dng So'n, huyn Go Cong Thy, tinh Tin Giang
CHU TJCH UY BAN NHAN DAN TINH TIEN GIANG
Can cü Lut To chfrc chInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can cü Lux Tài nguyen nude ngây 21 tháng 6 näm 2012;
Can cü Thông tu s6 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 2 näm 2016 cUa
BO Tài nguyênvà Môi tru&ng quy djnh vic xác djnh và cong bô vüng bâo ho v
sinh thu vrc lay nude sinh hoat;
Theo d nghj cUa Giám de Sd Tài nguyen và Môi trutng tai Th trinh
2542!TTr-STNIvIT ngãy 21 tháng 5 nam 2018,

so

QUYET DJNH:
Diu 1. Phé duyt phm vi vüng bão ho v sinh khu vijc My nude sinh hoat
dOi vdi cong trInh khai tháe nude dudi dat eüa TO quàn l2 tram nude âp Thanh
Thdi, cu the nhu sau:
- Ten cOng trInh: cOng trmnh khai thác rnxdc dudi dt eüa T quãn 1' trm
nudc âp Thanh Thdi.
- Ngun nude khai thác: nude dudi dt.
- Qui mO khai thác: 120 m3lngày dêm.
- Vj trI cOng trmnh khai thác: ging khoan GK4 dt tai thda dAt cOng do Uy
ban nhân dan xä DOng San quán 12; Wa lac ap Thanh Thdi, xa Dông San, huyn
Go COng Tây, tinh Tiên Giang; tpa do vj trI giêng khoan (VN2000, 105°45 , 6°):
X: 1150970, Y: 589575.
- Pham vi yang bão hO v sinh khu vrc lAy nude: là 20m tmnh tü ming
giêng ('theo sa do vj trI cOng trmnh khai thác nu'&c dithi dat kern theo).
Diu 2. Yêu cAu d& vdi T quãn 1' tram nude Ap Thanh Thdi:
1. Ph& hcxp vdi tiJy ban nhân dan (vit tat UBND) huyn GO Cong Tây,
UBND xa DOng San và các ca quan lien quan xác djnh ranh gidi pham vi cüa
vüng bão ho v sinh khu vgc lay nudc slit hoat cüa cOng trinh trén thire dja sau
khi duge phé duyt, cOng bô.
2. Bão v ngun nude do mInh tri,rc tip thai thác, sU dvng; theo dOi, giám
sat các hoat dQng trong vüng bào ho v sinh khu v',rc lay nude sinh hoat eUa cong
trinh. Tru&ng hqp phát hin hành vi gay o nhim hoc có nguy ca gay o nhiém,
thông bào dam an toân cho viec thai thác nude cUa cOng trinh và các hành vi vi

pham pháp lut ye tài nguyen nuOc khác trong pham vi vüng bào h v sinh khu
vrc lay rnrOc sinh hoat cüa cong trmnh khai thác thI phãi kip th&i ngàn chn, dOng
thôi báo cáo ngay den chInh quyên dja phuang ncii dt vj tn cOng trinh dê xü l'.
3. Nghiêm c.m xá ni.râc thai, dim các chAt thai vão vüng bào h v sinh
khuvuc lay nu&c sinh hoat; xa nuOc thai chua qua xü 1' hoac xü I chin dat tiêu
chuân, quy chuãn k thu@ vão nguôn nuOc.
4. Trong pham vi vüng báo h v sinh khu vijc My nuàc sinh hoat phài
tuân thu các quy djnh ye hành lang báo v nguOn nithc, bâo v nguôn nuóc duOi
dat và tuân thu các yêu câu khác ye bào v tài nguyen ntràc theo quy djnh cUa
pháp lut ye tài nguyen nuôc.
Diu 3. Giao So Tài nguyen vâ Môi truông, UBND huyn GO COng Tây,
UBND xâ Dông Son:
1. SO Tài nguyen và Môi truOng, UBND huyn GO Cong Tãy, UBND xâ
Dông Son thông báo trên trang thông tin din tü, niêm yet trên bang tin cUa xa, ãp
trong vOng 5 ngày lam vic kê tü ngày nhn dixqc quyét djnh phé duyt vüng bàn
hO ye sinh khu vçrc lay nuOc sixth hoat dOi vOi cOng trInh khai thác rnró'c duOi dat
cUa To quàn 1' tram nuOc âp Thanh Thai. SO Tài nguyôn và M0i trtthng có trách
nhiêm dOn doe, huOng dan, giám sat To quãn l tram nuOc âp Thanh Th&i thjc
hiên viêc xac djnh ranh giOi vüng báo ho ye sixth khu virc lay nutc sixth hoat trén
thi,rc dja sau khi duqc phê duyt, cOng bO.
2. UBND huyn GO Cong Thy, UBND xã Dng San cO trách nhiem phôi
hçcp vol TO quàn l' tram nuOc ap Thanh ThOi và các co quan lien quan trên dja
bàn xác djnh ranh giOi pham vi cüa vüng bão hO ye sixth khu vrc lay nuOc sinh hoat
trén thrc dja sau khi dirge phê duyt, cOng bô; thvc hien các bien pháp bào v chat
luçingnguOn nuOc sixth hoat trén dja bàn quàn 1; tiép nh.n thông tin, giái quyét các
van dé phát sinh lien quan den vüng bao ho v sinh khu vijc lay rnrOc sinh hoat cüa
cong trinh kthai thác nuOc trén dja bàn theo thâm quyén.
Diu 4. Các M churc, cá than, ho gia dIth sith sng, hoat dng san xuAt,
kith doanh, djch vii trong pham vi yang bão ho vO sith khu vrc lay nuóc sith hoat
dã dirge phé duyt, cong bô cO trách nhiem phái than thu cáe quy djnh ye hành lang
bào y nguôn nuOc, báo ye nguOn nuOc duOi dat và tuân thu các yêu câu khác ye
báo ye tài nguyen nuOc theo quy djnh cüa pháp lu@ ye tài nguyen nithc.
Diu 5. Cháth Van phOng UBND tith, Giám dc SO Tài nguyen và MOi
tnr&ng, Chü tjch UBND huyn GO COng Tay, Chü tjch UBND xã BOng San, To
quãn l' tram nuOc âp Thanh ThOi và các don vj, cá nhãn cO lien quan chju trách
nhiem thi hãnh Quyet djnh nay.
Quyt djnh nay cO hieu lijc ké tilt ngày kyJ.,J....
Ncvi nhân:
- Nhu Diéu 5;
- Ci,ic Quãn 1 tài nguyen nuOc;
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