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CÔNG BÁO/Số 28+29/Ngày 26-4-2016

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH
Số: 22/2016/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 06 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh phân vùng phát thải khí thải và xả thải nước thải
trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh, giai ñoạn từ năm 2016 - 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2015/Nð-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý
chất thải và phế liệu;
Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường;
Căn cứ Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy ñịnh quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
1107/TTr-STNMT ngày 30/12/2015,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về phân vùng phát thải khí
thải và xả thải nước thải trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh, giai ñoạn từ năm 2016 - 2020 ñể
áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường.

