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UY BAN NHAN DAN
TINII TIEN GIANG

CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA vIT NAM
DQc Ip - Ty do - Hnh phüc

Só:2UC1QD-UBND

Tin Giang, ngày22tháng Znthn 2018

QUVET DjNH
Phê duyt vñng bão h v sinh khu vçrc Iy uSc sinh hot di vó'i cong trinh
khai thác uSc
th cüa fl hqp tác nu*c sinh hot nông thôn Mm thô'i
ap Nhp Tan tt ap Nhiyt Tan, xa Tan Binh Thnh, huyçn Chçr Go,
tinh Tin Giang
du'o'i

CIIU T4CH UY BAN NIIAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can eü L4t T chüc chIt quyn dja phuung ngày 19 tháng 6 nãm 2015;
Can cü L4t Tài nguyen nuâc ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can cü Thông Ut só 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng 2 näm 2016 cüa
BØ Tài nguyen Va Môi tnr&ng quy djnh viOc xác djnh và cong bô vüng bào ho v
sinh khu we lay nuóv sit hoat;
Theo d nghj eüa Giám dc S& Tài nguyen và MOi tru&ng tai T& trinh
4098/flr-STNIv1T ngày 10 théng 8 Mm 2018,
QUYET DINH:
Diu 1. Phé duyt ph?m vi yang bào hQ vO sit khu vire thy nuó'c sinh hoat
dôi vói cong trInh khai thác nutc dual dat càa TO hap táe nu'ót slit hot nOng
thOn lam thai Nhu't Tan, ci the thu sau:
- Ten cOng trInh: cOng lrinh khai thac nuó'c duói d&t cüa T hap tác nuóe
sit hoat nông thon lam thM âp Nhrt Tan.
- Ngu6n nuâc khai thác: rnróc duói cMt.
- Qui mO khai thác: 50 m3lngày dém.
- Vj trI cong trIrth k.hai thác: gMng khoan OK1 dt ti thfra dt eàa ông D6
Vn Trong; toa lac âp Nhçrt Tan, xâ Tan BIt Thanh, huyn Chq Gao, tinh Tiên
Giang; tça do vj tx-I giêng Ichoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1154416, Y: 574281.
- Pham vi vüng bào hQ vO sinh khu vrc thy nuâc: là 20m tInh Ut ming
giêng (theo so do vj trI cOng trInh k/ia! thác nu'ác du61 dat kern theo).
Dihi 2. Yêu cu di vói T6 hccp tác mite slit hoat nông thOn Mm thai Ap
Nhvt Tan:
1. Ph6i hop vói lily ban than dan (vi& tt UBND) huyn Ciw Gao,
UBND xä Tan Binh Thanh và các ca quan lien quan xác djnh ranh giói pham vi
cüa vüng bão ho vO slit khu vre lay nuót sixth hoat cüa cOng trinh trOn thvc dja
khi duqc phê duyt, cOng bO.
2. Bào vO ngu6n nuOc do mhih trtrc tip khai thác, sü dpng; theo döi, giám
sat cac hoi dng trong vüng bào ho v slit khu vrc lay nu&c sixth hoat cüa cong
trInh. Trutng hop phát hiOn hãnh vi gay nhiém hoac có nguy ca gay ô nhiêm,
không bão dam an toãn cho viOc khai thác nuâc cüa cOng trinh và các hành vi vi
pham pháp lut ye tài nguyen nuâc khác trong ph?m vi vüng bâo ho vO sixth khu

so

ap

o

vre Iy nuóe slit boat cüa eôngtrmnh khai tháe tifi phái kip thai ngän chn, d6ng
thai bao cáo ngay den ebuit quyên dja pbuang nai d3t vi trI cong trinh dé xfr Is'.
3. Nghiêm em xá nirâc thai, dua các chat thai vao vüng bao hØ v slit
khuwc lay nixó'e sixth boat; xá nuó'c thai chin qua xà 1 hoc xü I chin dat tiêu
chuân, quy chuân k5? thi4t vào nguôn ntró'c.
4. Trong pham vi ràng baa hQ v slit khu vrc 1&y nuó'e slit hoat phai
tuân thu cac quy djnh ye hành lang Mo v nguôn nuó'c, Mo v ngun nutc duti
dat va tuanthu cac yêu thu khae v& bao ye tài nguyen nithe theo quy djnh cüa
pháp luat vô tal nguyen ni.thc.
Diu 3. Giao S& Tâi nguyen và Môi tnthng, UBND huyn Chçx Gao,
UBND xä Thn BInh Thanh:
1. S& Tài nguyen và Môi tnxnig, UBND huyn Chçi Gao, UBND xã Tan
BInh Thait thông báo trOn trang thông tin then tu, thOrn yOt trOn bang tin cüa xä,
âp trong vông 5 ngày lam viec ke íü ngày nhmn duqc quyOt djnh phO duy yang
báo hQ ye slit khu vrc lay nuov slit boat dôi vó'i cong trinh khai tháe mate du'ói
dat cüa To hcxp tác nithe sinh boat nông thôn lam th&i âp Nhçrt Tan. S& TM
nguyen và Môi trtr&ng có trách nhiem don doe, hixóng dn, giám sat TO hcip tác
rnthc slit boat nông thOn lam thai ap Nhvt Tan thrc hien viec xác djnh ranh giâi
ng bão hO vG slit khu vijc lay nuàc slit boat trOn thvc dja sau khi dirge phO
duyt, cOng bô.
2. UBND huyn Chg Gao, UBND xa Tan BInh Thanh có trách nhiGm phi
hgp vói To hgp tác rnxâe slit ho$ nOng thOn lam th&i âp Nhrt Tan và các ca quan
liOn quan trOn dja bàn xác djnh ranh giói ph?m vi cüa vüng báo ho vO sinh khu vrc
lay mite sinh boat trOn thvc dja sau khi dirge phO duy, cOng bO; thçrc hiGn eae
bien pháp bào vO chat lucing nguôn rniâe slit boat trOn dja bàn quàn 1$'; tiOp nhn
thông tin, giai quyOt các van dO phát slit liOn quan dOn ng baa bQ ye slit khu
vyc lay nute slit boat cüa cOng trinh khai tháe nuó'c trOn dja bàn theo thâm quyOn.
Diu 4. Cáe t6 chüc, cá nhân, bQ gia dInh slit 56ng, boat dQng san xu.t,
kinh doanh, djch vii tong phm vi yang baa hØ vO sixth ichu we lay nutc suit hoat
dã dirge phO duy, cOng bO có trách nhiGm phái tuân thu các quy djnh vO hành lang
baa vG nguôn nute, baa ye nguOn nu&c du&i dat và tuân thu các yOu cau kbác vO
báo ye tái nguyen mite theo quy djnh eüa pháp lut vO tâi nguyen nuécc.
,
A
Dieu 5. Chanh Van phong UBND huh, Giam doe Sci Tat nguyen va Moi
trutng, Chü tjch UBND huyên Chg Gao, Chü tjch UBND x Tan But That,
TO hgp táe mite slit boat nOng thOn lam thai âp Nhçt Tan và cáe dan vj, cá
tan có liOn quan chju trach itiGm thi hành QuyOt djnh nay.
Quyát djnh nay có hieu lvc k tü ngày k9./Ls.
Nol ,zlz cmn:
-NhuDiêu5;
- Cue Quân 1 tài nguyen flute;
- PCT Phm Anh Tuân;
- VPIJB: PYP Nguyen Httu Due;
- Luu: VT, P.KT (Nhâ, Tam).
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