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BAN NRAIN DAN
TINH TIEN GIANG

CQNG HOA xA HQI cuU NGHIA V1fl NAM
DQc 1p - Tiy do - Hnh phüc

S&24'E/IQD-UBND

Tidn Giang, ngàyo/fiháng9nam 2018

QUYET DJNH
Phê dnyt vñng bão hQv sinh klux viuc lay mite sinh h03t d& v&i cong frInh
khai thác mthc dm51 dat cüa TO hqp tác cay nir&c p Long An - Trrn sO 1
ti âp Long An,
Quon Long, huyn Chq Gao, tinh Tiên Giang
xa

cnU T!CH 15Y BAN NEJAN DAN TINTI T[EN GLANG
Can cü Lut TA chñc chinh quyAn dja phuong ngày 19 tháng 6 nm 2015;
Can cci Lu@ Tài nguyen nuót ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can eü Thông tix sA 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 thárig 9 nãm 2016 cüa
BQ Tài nguyêñ và MOi tnr&ng quy djnh vic xác djnh và cong bA vüng bào hQ v
slit khu vçrc lay nuót sinh hoat;
Theo aA nghi cüa Giám dAc S& Tài nguyen và MOi tnrOng ti T& tflnh
4355/flr-STNMT ngày 22 tháng 8 nàm 2018,

so

QTJYET 14NTh
Diu 1. Phê duy phm vi vüng bào hQ v sinE khu
ly ni.róc sinh hoat
dOi vâi cOng trinh khai thác nuOc duói dat cM TO hgp tác cay nuUc âp Long An Tram so 1, cu the nhLr sau:
we

- Ten cOng thnh: cOng thnh lchai thác nuó'c duói dt (GK2) cM TA hqp tác
cay nuóc âp Long An - Tr?m sO 1.
- NguAn nuOc khai thác: nuóc duói cMt.
- Qui mO khai thác: 120 m3/ngày dOni.
- Vj trI cOng tinE khai thác: ging (31(2 dat tren thira d.t cM Ong Nguyn
Van Nguyen; tça lac âp Long An, xã Quon Long, huyn Chç' Gao, tinE Ti&n
Giang; tça dQ vj fri gi&ig khoan VN2000, 105°45 ,6°): X: 1150411, Y: 582884.
- Pham vi yang bào hQ v sinE khu vxc thy nuóc: là 20m tmnh tir ming
X
gieng (theo so do v in cong trznh khaz thac nwac dzcc'z dat kern theo).
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Sn 2. Yêu cAu d& vói TA hqp tác cay nu&c p Long An - Tr?m sO 1:
1. PhAi hqp vâi Uy ban nhãn dan (viAt t.t UBND) huyn Chg Gao,
UBND xã Quon Long và các cc quan liOn quan xác djnh ranh gió'i phm vi cM
yang bào ho v? sinE khu vrc lay nuO'c sinE. hoat cüa cong trhih trOn thçrc dia sau
khi duccc phO duyt, cOng hO.
2. Bào v nguAn nuâc do minE ti-crc tip khai thác, sfr dyng; theo döi, giám
sat các hoat dng trong vüng bào hO I slit khu vcrc lay rurâc sinE hoat cüa cong
trinh. Truàng hop pEat hien hành vi gay ô item hoac cô nguy cc gay ô nhiOm,
khOng bào dam an toãn cEo viOc lchai thác nuâc ci1a cOng trmnh và các hành vi vi

phampháp lu3t v& tài nguyen nuâe khác trong phm vi yang Mo hQ v sinh khu
vrc lay nutc sinh hoat cOa cong trInh khai thác thI phâi kjp thai ngAn chn, d&ig
th&i báo cáo ngay dOn chInh quyn dja phuong noi d.t vj trI cOng trInh dO xü 1.
3. NghiOm c&m xá nu&c thai, dtxa các chAt thai vào ng bâo hQ v sinh
khuvrc lay mthc sinh boat; xá nu&c thai chua qua xfr I hoc xfr 1' chua dat tiOu
chuân, quy chuãn Ic thu@ vâo nguôn nuâe.
4. Trong pham vi vüng bâo hQ vG sinh khu vvc lAy nuó'c sinh hoat phái
tuân thu các quy djnh ye hành lang bào vG nguôn nuâc, Mo v nguôn nu'ót duti
dat và tuânthü các yOu câu khac v& Mo v tài nguyen nithc theo quy djnh cüa
pháp 14t vO tài nguyen ni.thc.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi trutng, UBND huyn Chq Gao,
UBND xä Quan Long:
1.Sà Tài nguyen và MOi trtx&ng, UBNI) huyn Chq Gao, UBND xä Quon
Long thông báo trOn trang thông tin din Ut, niOmyOt trOn bang tin cüa xä, âp trong
vông 5 ngày lam viec k Ut ngày nhn dugc quyOt djnh phO duy4t vüng bâo hØ v
sinh khu virc lay nuâc sinh boat dOi vol cOng trinh khai thác nuOv du&i dat càa TO
hop the cay ntthc âp Long An - Tr?m sO 1. Sà Tài nguyen 'à MOi tru&ng có trách
nhim dOn dOe, ht.r&ng dn, giám sat TO hap tao cay nuâc âp Long An - Tram so
1 thvc hin vie xae djnh ranh giói yang Mo h6 v sixth khu we lay nuOt sinh hoat
trOn thvc dja sau khi duve phO duy, cOng bO.
2. UBND huyn Clig Gao, UBND xã Quan Long eó trách nhim phái hap
vâi T hap tác cay nuàe Ap Long An - Tram so 1 và cáo ca quan liOn quan trOn
dja bàn xác djnh ranh giO'i phm vi eüa yang bào hQ v sinh khu vçrc lay nuO'c sinh
boat trOn thrc dja sau khi duqc phO duyt, cong bô; thvc hin các bin pháp bào ye
chat luqng nguôn nuóc sinh boat ut dja bàn quàn l; tiOp nhn thông tin, giài
quyOt cáo van âe pbát sinh lien quan dOn vüng bào hO v sinh kbu we lay nithc
slit hoat cüa cong trmnh khai thác nuóc trOn dja bàn theo thãm quyOn.
Diu 4. Các t chüc, cá nhân, hQ gia dith slit song, boat dQng san xuât,
kinh doanb, djch vli trong phm vi ng Mo hQ v sinh khu we lay nute sinh hoat
d dugc phO duy, cong bO có trách nhim phài Sn thu cáo quy djith vO hành lang
Mo v nguOn nithc, Mo 4 nguOn nuâc dt.r&i dat và man thU cáo yOu câu khác ye
Mo 4 tài nguyen nuO'c theo quy djnh cUa pháp 1ut ye tài nguyen nuàc.
Diu 5. Chãnh Vn phông UBND tinh, Giám dc S& Tài nguyen và MOi
tnitng, CM tjcb UBND hu4n Chq Gao, CM tjch TJBND xä Quan Long, TO hap
tác cay nuâe ap Long An - Tram s6 1 va các don vj, cá. nhan có liOn quan chju
trách nhim thi hành QuyOt djnh nay.
Quy4t djnh nay có hiu lvc k& Ut ngày k./,,4,
No'i n/i/In:
- Nhu Dicu 5;
- Cvc Quãn 19 tài nguyen rnrUc;
- PCT Pham Anh Tuân;
- VPUB: PVP Nguyen I-{&u Due;
- Luu: VT, P.KT (Nha, Tam)
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SO' DO VI TRI CONG TRINH KIIAI THAC NU3OC DIJ'OI DAT
Ten cong trmnh :GMng khoazi khai thãc nuâc duói dt 0K2
ChU cOng trinh : T6 hqp Mc
nuóc p Long An — Tram
Dja dim: &p Long An, xã Quon Long, huyn Cha Gao, tinh Ti&n Giang
cay
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