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CÔNG BÁO/Số 12+13+14+15/Ngày 25-12-2018

Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy ñịnh kỹ thuật quan trắc môi trường;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
QUYẾT ðỊNH:

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về bảo vệ môi trường trên
ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 và thay thế
Quyết ñịnh số 9780/Qð-UBND ngày 20/12/2005 của UBND thành phố về việc phân
cấp quản lý và xử lý ô nhiễm các hồ, ñầm trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng, Quyết
ñịnh số 23/2010/Qð-UBND ngày 10/8/2010 của UBND thành phố về ban hành Quy
ñịnh bảo vệ môi trường trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng và Quyết ñịnh số
39/2014/Qð-UBND ngày 29/10/2014 của UBND thành phố ðà Nẵng về việc sửa
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 23/2010/Qð-UBND ngày 10/8/2010 của UBND thành phố.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám ñốc các Sở: Tài nguyên và
Môi trường, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và ðào tạo, Văn hoá và
Thể thao, Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp;
Giám ñốc Công an thành phố; Trưởng ban: Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế
xuất, Khu Công nghệ cao; Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh ðức Thơ

