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QUYẾT ĐỊNH 

Bổ sung điều khoản chuyển tiếp của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về phân vùng các nguồn tiếp 

nhận nước thải trên địa bàn tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 
 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

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

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

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;  

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận 

nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

574/TTr-STNMT ngày 09 tháng 11 năm 2020, Công văn số 55/STNMT-TNN ngày 

06 tháng 01 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung điều khoản chuyển tiếp của Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về phân vùng các nguồn 

tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

“Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài 

(sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có liên quan đến hoạt động xả nước thải 

vào nguồn tiếp nhận nước mặt, nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, xác nhận Đề án bảo vệ môi trường (hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương 

đương), cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trong đó có quy định nước 

thải sau xử lý đạt cột B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường mà 

nước thải này có thải vào nguồn tiếp nhận quy định áp dụng cột A theo Quy 

định này thì tổ chức, cá nhân đó phải thực hiện các biện pháp xử lý nước thải 

đạt cột A xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2022”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 

2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan và 

tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- UBMT Tổ quốc VN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Báo Bình Thuận; 

- Đài PT-TH Bình Thuận; 

- Lưu: VT, NCKSTTHC, KT. Vương 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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