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Kính gửi: Cổng thông tin điện tử thành phố 
 

Nhằm tăng cường bảo vệ môi trường các nguồn tiếp nhận nước thải trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì và phối hợp 

với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quy định phân vùng các nguồn tiếp 

nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi là Quy định). 

Để đảm bảo quy trình xây dựng, ban hành quyết định của UBND thành 

phố theo hướng dẫn Sở Tư pháp tại Công văn số 2491/HD-STP ngày 

19/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Cổng thông tin điện tử thành 

phố đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định ban hành Quy định và dự thảo Tờ 

trình xem xét thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy định trên Cổng thông 

tin điện tử thành phố (Bản tin kèm theo tại phụ lục) trong thời hạn ít nhất 30 

ngày để thực hiện lấy ý kiến góp ý.  

Nội dung góp ý xin phản hồi về Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 15 

TTHC số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (thông qua Chi cục 

Bảo vệ môi trường số 57 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng địa 

chỉ email: ccbvmt@danang.gov.vn). 

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Cổng thông tin điện tử thành phố 

phối hợp thực hiện./. 
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Phụ lục 

BẢN TIN ĐĂNG TẠI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ 

 (Kèm theo Công văn số … .STNMT-CCMT ngày … tháng … năm 2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường) 

“Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định 

phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Nhằm tăng cường bảo vệ môi trường các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng, thực hiện chương trình công tác được giao, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự 

thảo Quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. Đến nay, dự thảo Quy định đã hoàn thành, Cổng thông tin điện tử 

thành phố trân trọng giới thiệu dự thảo Quy định và rất mong nhận được sự quan 

tâm của các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến. 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về phân vùng các nguồn tiếp 

nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, làm cơ sở để áp dụng các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động xả nước thải 

vào các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Cổng thông tin điện tử thành phố trân trọng gửi tới Quý độc giả dự thảo Tờ 

trình và Quyết định ban hành Quy định. Kính mong độc giả tham gia đóng 

góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định.” 
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