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UY BAN MIlAN DAN
TINH TIEN GIANG
S6:24e1//QD-UBND

cQNG HOA XA IIQI CHU NGHIA VIfl NAM
DQc 1p - Tv do - Hanh phüc
Tthn Giang, ngày3itháng tnãm 2018

QUYET DJNII
Phê duyt vñng bão h v sinh khu vyc Jy nu'&c sinh host dói vó'i cong trInh
khai thác ntró'c du*i £1& (GK4) cüa Doanh nghip tu' nhân Phi Qul ti p
Phu'ó'c Hôa, xã Phu*c Thnh, TP.M Tho, tinh Tin Giang
CHU TECH U BAN NHAN DAN TINII TIEN GIANG
Can eü L4t T6 chüe ehInh quyk dja phuong ngày 19 tháng 6 Mm 2015;
Can efr Lu@ Tài nguyen ni.S ngày 21 théng 6 Mm 2012;
Can cfr Thông Ui s6 24/2016/fl-BTNMT ngây 09 tháng9 Mm 2016 cüa
BØ Tài nguyen và Môi tnr&ng quy djnh vie xáe djnh và cong bô vüng báo hQ v
sinh khu we ffiy nuâe sinh boat;
Theo cM nghj eüa Giám d6c S& TM nguyen và Môi truäng tai T& trInh s
4177/flr-STNMT ngày 14 tháng 8 näm 2018,
QUYET DjNH:
Diu 1. Phê duyt pham vi vüng báo ho vO sinh khu we 1y nuó'e sinh boat
dOi vó'i cong trInh khai thae ni.râe duâi dat eüa Doanh nghip Ui nhân Phi Qui, ex
the thu sau:
- Ten cOng trInh: cOng trinh khai tháe tithe dual
nghip Ui nh5n Pith QuI.

a

(01(4) eüa Doath

- Ngun nu6e khai thae: nuót dual Mt.
- Qui mO khai tháe: 300 m3/ngày dém.
- Vj tn cong trmnh khai tháe: ging 01(4 d.t trén thfra Mt eüa bà Hu5'nh
Kim Em; tça lao âp Phi.râe Hôa, fl Phute Thanh, Tp.M Tho, tirih Tiên Giang;
tça dQ vj tn giêng khoan (VN2000, 105°45, 6°): X: 1148489, Y: 560692.
- Ph?m vi yang bão ho ye sixth khu we 1.y nuâe: là 20m 11th tü ming
•
r•
gieng (theo so' do2v;. in cong tnnh khaz thac
nu'o'c du'o'z
dat kern theo).
A

ft.

Dicu 2. Yeu cau dot vat Doanh nghiçp Ut than Phu Qui:
1.Thai hcp vói Uy ban than dan (vMt t&t UBND) TP.M5' Tho, UBND xä
Phuâc math và cae ca quan lien quan xác djnh rath giâi ph?m vi cM vüng bão
ho v sinh khu VVC lay nuâe sixth boat eM cOng trIth trén thçre dja sau khi ducxe
phê duyt, cong bO.
2. Bão ngun nuâe do rnThh trrc 114p khai thác, sfr dçing; theo dôi, giárn
sat cáo boat dng trong ng báo ho vO sixth khu we lay nuUe sinh boat eUa cong
tninh. Tru&ng hqp phát hin bath vi gay o nhiêm hoie eô nguy ca fly o thiêm,
không báo dam an toãn eho viec khai tháe nuào eM cOng trInh và cáo hãnh vi vi
ye

ph?.mpháp luat v tài nguyen nLràe kbác trong pham vi yang Mo hQ v sinh khu
we lay nuóc slit boat eüa cong trinh khai tháe thI phâi kjp thai ngAn e14n, dông
thai báo cáo ngay den chIxth quyên dja phuong noi dat vj trI cong trmnh ãê xfr l.
3. Nghiêm earn xá nuâc thai, diva cáo chat thai vâo yang báo hQ v slit
khuwc lay ntthc sinh boat; xá rnthc thai chin qua xü I hoac xà 1 chin dat tiêu
chuân, quy chuân lc thi4t vâo nguôn nuóc.
4. Trong pham vi vüng Mo hQ V sinh khu vro lAy nuo'c slit boat phái
tuân thñ cáo quy djnh ye htht lang báo v nguôn nu&c, bâo v nguôn nute duâi
dat va tufintbü cáo yêu câu kbác ye bâo v tài nguyen nuâc theo quy djnh cüa
pbáp luat ye tài nguyen nutc.
Diu 3. Giao S& Tài nguyen và Môi truäng, UBND TP.M Tho, UBND
xä Phuàc Th?nh:
1. S& TM nguyen và MOi truäng, UBND TP.M Tho, UBND xà Phuó'c
Thanh thông báo ten trang thông tin dien tfr, them yet trên bang tin cüa xâ, ap
tong vông 5 ngày lam viec ke tir ngày nhn dirge quyet djnh pbê duy
ng báo
bQ v sinh kbu we lay nrâe sinh boat dôi vói cong trlrth kbai tháe ntrâc duói dat
eüa Doanh nghip tix nhân Phé QuI. S& Tài nguyen và MOi trtr&ng eó trách nhim
don dOe, hithng dn, giám sat Doanh nghip tiz than Phá Qul thvc hin vic xác
djnh ranh giói ng bâo hQ v sinh kbu we lay nuâc sinh boat ten thçrc dja sau khi
divot phê duyt, cong bó.
2. UBND TP.M Tho, UBND xâ Phi.róc Tbanh có trách nhim ph6i hop
vâi Doanh nghip tu nhân Pbá Qul và các co quan lien quan ten dja bàn xác djnh
nit gioi phrn vi cüa vüng báo hQ vG slit khu we lAy nuóc sinh boat ten thçc dja
sau khi duge phe duy4t, cong bO; thvcbin cáo bin pháp Mo y chat Iugng nguOn
nutc sinh boat ten dja bàn quãn 1; tiêp ittn thông tin, giái quyet cáo van dé phat
slit lien quan den yang Mo hQ v slit kbu we lay nuó'c sixth boat eüa cong trInh
khai thác nu&c ten dja bàn theo thãm quyên.
Din 4. Cáo t6 chüc, cá than, hQ gia dinh slit s6ng, hoat dQng san xuAt,
kinh doanh, djch vçi tong ph?m vi yang bào ho v sinh khu wc lAy nuâc sinh boat
dä dirge pbê duy, cOng bó có trách nhi4rn phâi tuân thu cáo quy djnh ye hAnh lang
Mo v nguOn nuóe, Mo vO nguOn nute duâi dat vâ Sn thu cáo yêu câu lthác ye
bào v tái nguyen nuóe theo quy djnh cüa pbáp lut ye tài nguyen nutc.
Diu 5. Chanh Vn phông UBND flit, Giám dc S& TM nguyen vâ MOi
tnrbng, Chü tjch UBND TP.M Tho, Chü tjeh UBND xâ Phtràc Thait, Doanh
nghip tixnhân Phü Qul và cáo dun vj, cá than eô lien quan chju trách nhim thi
hành Quyêt djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu 1?c k& tir ngày k9ip&/
Nol ithn:
-NhuDièu5;
- Ctc Quân 1' tài nguyen nude;
- PCT Pham Anh Tuân;
- VPUB: PVP Nguyk HUn Dfre;
- Luu: VT, P.KT (Nha, Tam).

KT.CHU TJCÜØ'
HO CHU TICH
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SO DO VT TRI CONG TR1NH KHAJ THAC NITOC DU'OI DAT
Ten cong trInh: GIENG KNOAN KHAkI THAC NU'OC DU'C$I DAT
Chü cOng trInh DOAN}{ NGHTP TUNHAN PHU QUI
Bia Sm : A? PHTJOC HOA, XA PHIJOC THI?LNH, TP. Mt TI-TO,
TINH TIEN GIANG
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