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Số:21/2018/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày  28 tháng 5  năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật  Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6  năm 2014;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH 13 ngày 22 

tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ 

về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 
Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 
năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn;

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số                                  
3313/TTr-SXD ngày 18 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động cấp 
nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2018 và thay thế 
Quyết định số 15/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2005 của UBND thành phố 
Đà Nẵng  về việc ban hành quy định cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp 
nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, , Tài chính,  Tài nguyên và Môi 
trường, Y tế; ; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Trưởng ban BQL các Khu công nghiệp 
và chế xuất; Trưởng ban BQL Khu công nghệ cao; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Cấp nước Đà Nẵng;  các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết 
định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc và phát sinh, đề nghị phản ánh 
về Sở Xây dựng để tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất, trình UBND thành phố xem xét, sửa 
đổi, điều chỉnh cho phù hợp./.

                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                           Huỳnh Đức Thơ


