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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về quản lý tài nguyên nước
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 201/2013/Nð-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh việc ñăng ký khai thác nước dưới ñất, mẫu hồ sơ
cấp, gia hạn, ñiều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; Thông tư số 40/2014/TTBTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh việc
hành nghề khoan nước dưới ñất.
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số
2721/STNMT ngày 01/10/2014 và Báo cáo thẩm ñịnh số 142/BC-STP ngày
06/9/2014 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về quản lý tài nguyên
nước trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
ðiều 2. Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với
các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay
thế Quyết ñịnh số 471/2008/Qð-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Quảng
Ngãi; Quyết ñịnh số 19/2010/Qð-UBND ngày 06/8/2010 của UBND tỉnh sửa ñổi, bổ
sung một số ðiều của Quyết ñịnh số 471/2008/Qð-UBND ngày 30/12/2008 của
UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy ñịnh cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Tổ chức, cá nhân ñược cấp giấy phép hoạt ñộng tài nguyên nước trước ngày
Quyết ñịnh này có hiệu lực thì ñược tiếp tục hoạt ñộng ñến hết thời hạn ghi trong giấy
phép và thực hiện ñầy ñủ quyền, nghĩa vụ theo quy ñịnh của Luật Tài nguyên nước
năm 2012 và Nghị ñịnh số 201/2013/Nð-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tài nguyên nước.

