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QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về quản lý thoát nước và xử lý nước thải
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị ñịnh số 80/2014/Nð-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính
phủ về thoát nước và xử lý nước thải;
Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng quy ñịnh chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh số
80/2014/Nð-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý
nước thải;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 9570/TTr-SXD ngày
16 tháng 10 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về quản lý thoát nước và
xử lý nước thải trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Giám ñốc Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực
hiện Quyết ñịnh này, ñịnh kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2019
và thay thế các Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố ðà Nẵng: Quyết ñịnh số
33/2012/Qð-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 ban hành Quy ñịnh về quản lý, vận
hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước ñô thị và khu công nghiệp trên ñịa
bàn thành phố ðà Nẵng; Quyết ñịnh số 57/2012/Qð-UBND ngày 06 tháng 12 năm
2012 về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về quản lý, vận hành, khai
thác và sử dụng hệ thống thoát nước ñô thị và khu công nghiệp trên ñịa bàn thành phố

