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Số: 57/2012/QĐ-UBND                        Đà Nẵng, ngày 07  tháng 12 năm 2012

QUYẾT  ĐỊNH
Ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận 

hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-

UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của
 UBND thành phố Đà  Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 
về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 
về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Bộ Xây 
dựng quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 
28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1209/TTr-SXD ngày 
05 tháng 12 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai 
thác, sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của 
UBND thành phố Đà Nẵng, như sau:

1. Bổ sung các khoản 9,10 và 11 của Điều 5, như sau

“9. Khi cấp Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở thuộc phạm vi Sở Xây dựng 
quản lý, yêu cầu hộ thoát nước phải đấu nối với hệ thống thu gom nước thải theo đúng 



quy định tại Điều 53 Luật Bảo vệ Môi trường và Quyết định này.

“10. Khi xem xét hồ sơ dự án khu đô thị, khu dân cư mới yêu cầu chủ dự án phải 
có phương án xây dựng hệ thống thu gom, đấu nối nước thải theo đúng quy định tại 
Điều 53 Luật Bảo vệ Môi trường.

“11. Chỉ đạo các bộ phận có liên quan trong việc xem xét hồ sơ thiết kế hệ thống 
xử lý sơ bộ, thoát nước thải và kiểm tra, kiểm soát trong quá trình xây dựng theo đúng 
nội dung Giấy phép xây dựng.

2. Bổ sung các khoản 5, 6,7 và 8 của Điều 6, như sau

“5. Thông qua các hội đoàn thể của địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động 
nhân dân thực hiện việc đấu nối nước thải.

“6. Phối hợp với Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải để xác định nhu cầu về 
đấu nối nước thải và theo dõi kết quả đấu nối của địa phương.

“7. Khi cấp Giấy phép xây dựng, sửa chữa công trình, nhà ở thuộc phạm vi quận, 
huyện quản lý, yêu cầu hộ thoát nước phải đấu nối với hệ thống thu gom nước thải theo 
đúng quy định tại Điều 53 Luật Bảo vệ Môi trường và Quyết định này.

“8. Chỉ đạo các bộ phận có liên quan trong việc xem xét hồ sơ thiết kế hệ thống 
xử lý sơ bộ, thoát nước thải và kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng theo đúng 
nội dung Giấy phép xây dựng.

3. Bổ sung các khoản 7 và 8 của Điều 7, như sau

“7. Tổ chức kiểm soát việc xả nước thải của các hộ thoát nước vào hệ thống thoát 
nước do đơn vị quản lý, bảo đảm quy chuẩn hiện hành, tự tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm 
khi thấy cần thiết.

   “8. Phối hợp với phòng Quản lý đô thị các quận, huyện hàng năm xây dựng kế hoạch 
đấu nối nước thải cho các hộ thoát nước.

4. Sửa đổi khoản 1 của Điều 8, như sau

    “1. Tất cả các dự án, công trình thoát nước đô thị đều phải được thẩm định, xét duyệt 
trên cơ sở quy hoạch chiều cao và thoát nước thành phố và các đồ án quy hoạch chiều 
cao thoát nước của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định 
của Nhà nước.

- Các hộ thoát nước đều phải xây dựng công trình xử lý sơ bộ và đấu nối vào hệ 



thống thoát nước riêng (nếu có) hoặc hệ thống cống chung các khu đô thị. Riêng đối 
với các hộ thoát nước (là công trình hiện hữu) nằm trong khu vực đô thị nhưng chưa 
đấu nối thoát nước thải hoặc hệ thống xử lý nước thải không đạt yêu cầu thì khuyến 
khích sửa chữa hệ thống xử lý nước thải và đấu nối thoát nước thải vào hệ thống thoát 
nước công cộng.

- Yêu cầu kỹ thuật chung trong quá trình thực hiện đấu nối hộ thoát nước là hệ 
thống nước thải được xây dựng đường ống riêng, không thấm xuống đất, không tắc 
nghẽn, vật liệu thoát nước đạt tiêu chuẩn, đảm bảo độ bền theo quy định, có thiết kế 
ngăn mùi. Hệ thống thoát nước mưa hộ thoát nước không được đấu nối vào hệ thống 
thoát nước thải riêng của đô thị.

      5. Bổ sung khoản 6 của Điều 8, như sau

    “6. Tất cả các khu đô thị, khu dân cư xây dựng mới khi đầu tư xây dựng đều phải 
xây dựng hệ thống thoát nước theo khoản 3 Điều 12 Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 
28/5/2007.

- Các khu dân cư, khu đô thị xây dựng mới phải xây dựng công trình Trạm xử 
lý nước thải sinh hoạt tập trung khi khu vực xây dựng dự án chưa có hệ thống đường 
ống thu gom nước thải riêng của thành phố hoặc hệ thống đường ống thu gom nước 
thải riêng không đáp ứng được nhu cầu xả thải của khu đô thị, khu dân cư xây dựng 
mới.

- Trong trường hợp khu vực xây dựng đã có hệ thống thu gom nước thải của 
thành phố thì được phép đấu nối trực tiếp vào hệ thống thoát nước thải tại vị trí phù 
hợp (trường hợp này phải có văn bản thống nhất của Sở Xây dựng).

6. Bổ sung Điều 8a của Chương 3: Quy định về sử dụng, thông hút bể tự 
hoại của hộ thoát nước, đơn vị thực hiện thông hút.  

  “1. Các hộ thoát nước không được xả vào bể tự hoại các loại chất thải như: nước mưa, 
nước chảy tràn bề mặt, nước xả rửa bể bơi, nước làm mềm, các loại vải, nhựa, cao su, 
chất thải dịch vụ, dầu mỡ, các chất dễ cháy, nổ (kể cả  dạng rắn, lỏng hay khí), chất 
khử trùng, khử mùi, chất kháng sinh, hoá chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu…trừ khi chất đó 
được nêu rõ là có thể xả vào bể tự hoại, hay bất kỳ chất nào khác có thể ảnh hưởng đến 
hiệu quả làm việc của bể tự hoại.

   “2. Các loại bể tự hoại của các hộ thoát nước đều phải thực hiện việc thông hút bởi 
các đơn vị có giấy phép hoạt động kinh doanh theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm hướng dẫn quy trình kỹ thuật, chu kỳ thông hút các loại bể tự 
hoại đối với các hộ thoát nước.



  “3. Các đơn vị thực hiện công tác thông hút bể tự hoại phải thiết lập cơ sở dữ liệu 
thống nhất để quản lý, theo dõi và lên kế hoạch thông hút lần tiếp theo, báo cáo với Sở 
Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện để theo dõi, kiểm tra.

  “4. Đối với nhà xây dựng mới các đơn vị cấp Giấy phép xây dựng cung cấp thông tin 
bể tự hoại cho các đơn vị quản lý thông hút đã được phân cấp để quản lý, theo dõi và 
lên kế hoạch thông hút.

  “5. Các đơn vị thông hút bể tự hoại phải có giấy phép kinh doanh hành nghề theo quy 
định và thực hiện việc thông hút đúng quy trình của Sở Tài nguyên và Môi trường ban 
hành.

  “6. Bùn của bể tự hoại phải được đơn vị thông hút vận chuyển bằng xe chuyên dụng, 
lưu giữ, xử lý, thải bỏ đúng theo các quy định phù hợp các tiêu chuẩn về môi trường.

  “7. Hộ thoát nước tự chịu kinh phí thông hút bể tự hoại bao gồm cả chi phí xử lý bùn 
thải.

 7. Bổ sung các  khoản 6 và 7 của  Điều 11,  như sau:

  “6.  Đối với nhà ở, công trình cải tạo, xây dựng mới phải xin Giấy phép xây dựng 
theo quy định, Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình yêu cầu phải thể hiện chi 
tiết hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thoát nước mưa và điểm đấu nối vào hệ thống 
thoát nước công cộng.  Yêu cầu này được lồng ghép trong nội dung Giấy phép xây 
dựng và ghi rõ “Chủ đầu tư công trình phải thi công hệ thống xử lý nước thải và đấu 
nối thoát nước theo đúng hồ sơ thiết kế kèm theo Giấy phép xây dựng”.

   “7. Đối với nhà ở, công trình xây dựng mới trong các khu đô thị, khu dân cư xây 
dựng mới (khi chưa bàn giao cho thành phố) thì hộ thoát nước phải liên hệ với Chủ đầu 
tư hoặc đơn vị điều hành dự án để được hướng dẫn lắp đặt hệ thống thoát nước thải từ 
bên trong ra phía ngoài công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật đã được quy định. Chủ 
đầu tư hoặc đơn vị điều hành dự án chịu trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu hệ thống 
thoát nước và đấu nối nước thải theo đúng quy định.

8. Bổ sung các khoản 6, 7, 8 và 9 của Điều 22, như sau:

   “6. Thực hiện xin Giấy phép xây dựng hoặc Giấy phép đấu nối nước thải theo đúng 
các quy định hiện hành. Trong hồ sơ thiết kế xây dựng phải thể hiện: Vị trí phát sinh 
nước thải, hệ thống xử lý, đường ống thu gom, vị trí, cao độ đấu nối vào hệ thống thoát 
nước đô thị (trường hợp hộ thoát nước không phải là nhà ở tư nhân thì phải có tính toán 
lưu lượng nước thải cụ thể).



    “7. Các hộ thoát nước thực hiện đấu nối thoát nước thải vào hệ thống thoát nước 
công cộng để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức xây dựng hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải nội bộ, theo đúng nội dung giấy phép xây dựng, giấy phép đấu 
nối được cấp. Hoàn trả mặt bằng theo hiện trạng sau khi thi công hoàn thành.

   “8. Tích cực tham gia và hưởng ứng chương trình giáo dục truyền thông, nâng cao 
nhận thức cộng đồng trong việc đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước của thành 
phố.

   “9. Tích cực tham gia đăng ký vay và sử dụng các Quỹ hỗ trợ của thành phố (nếu có) 
cho việc sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước thải trong các công trình, nhà ở hiện có 
và đấu nối nước thải.

9. Sửa đổi khoản 9 của Điều 24, như sau: 

   “9. Các Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án có trách nhiệm thực hiện quản lý, vận 
hành, khai thác sử dụng hệ thống thoát nước đô thị theo quy định tại khoản 5 Điều 4 
Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012.

Trong thời gian thực hiện dự án Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án có tránh 
nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu hệ thống xử lý sơ bộ, thoát nước thải, 
điểm đấu nối của các hộ thoát nước đúng theo các quy định hiện hành.

Bàn giao công tác quản lý đấu nối nước thải của các hộ thoát nước vào hệ thống 
thoát nước của khu đô thị, khu dân cư cho địa phương hoặc đơn vị quản lý khi bàn giao 
dự án đưa vào khai thác, sử dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Xây 
dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 
Trưởng ban: Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất, Ban Quản lý các dự án 
Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Giám đốc 
Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải; Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị; Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

  Văn Hữu Chiến


