
ỦY BAN NHÂN DÂN 
        TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số: 11 /2019/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  
Lạng Sơn, ngày 04  tháng 5 năm 2019 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định quản lý hoạt động 
thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm 

theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của 
Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 31/TTr-SXD  
ngày 24 tháng 4 năm 2019. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định quản lý hoạt động thoát 

nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết 
định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 6: 

“ 1. Điều kiện xả nước thải 

Nước thải trước khi xả vào hệ thống thoát nước phải bảo đảm các quy 
chuẩn kỹ thuật về xả nước thải theo quy định tại Khoản 2 Điều này”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, đ, Khoản 2, Điều 6:  

“d) Nước thải từ hệ thống thoát nước của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

đ) Các nguồn nước thải xả vào nguồn tiếp nhận phải được điều tra, đánh 
giá thường xuyên. Việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận được quản lý phù 
hợp với sức chịu tải của môi trường nước và hạn ngạch xả nước thải theo quy 
định”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 
2019. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, 
ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 
Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, 
Công an tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 
Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn  phòng Chính phủ; 
- Các Bộ: Xây dựng, Tư pháp; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;                   
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; 
- Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh, các phòng CM; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng   
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