
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /QĐ-UBND                 Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải  

của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng  

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước 

thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

241/TTr-STNMT ngày 31/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các đoạn 

sông, hồ thuộc Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phục 

vụ công tác kiểm soát nguồn thải, xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi 

trường nước mặt sông, hồ nội tỉnh, định hướng đối với các hoạt động phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Tham mưu UBND tỉnh quản lý tổng hợp danh mục các nguồn nước 

sông, hồ được đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn 

nước quy định tại Điều 1 quyết định này; chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND 

tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh danh mục nguồn nước sông, hồ để đánh giá 

khả năng tiếp nhận, sức chịu tải trong trường hợp cần thiết theo quy định của 

pháp luật. 
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b) Tham mưu UBND tỉnh không xem xét phê duyệt, tổ chức thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường các dự án 

đầu tư mới, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh gia hạn các dự án có hoạt động xả nước 

thải trực tiếp vào môi trường nước mặt không còn khả năng chịu tải, trừ trường 

hợp chủ dự án đầu tư có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường về chất lượng nước mặt trước khi thải vào môi trường tiếp nhận hoặc có 

phương án tuần hoàn, tái sử dụng để không làm phát sinh thêm nước thải hoặc 

trường hợp dự án đầu tư xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi, cải thiện môi trường 

khu vực bị ô nhiễm. 

c) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa và 

kiểm soát nguồn thải; xác định mục tiêu, lộ trình giảm xả thải vào môi trường 

nước mặt không còn khả năng chịu tải; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch 

quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ nội tỉnh và các nguồn 

nước mặt khác có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ 

môi trường giai đoạn 2021-2030 theo đúng quy định hiện hành. 

2. UBND các huyện, thành phố: 

a) Tổ chức quản lý danh mục các nguồn nước sông, hồ được đánh giá khả 

năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước trên địa bàn. Chỉ đạo 

kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn gây ô nhiễm, quản lý chặt chẽ các 

nguồn thải, các hoạt động xả thải trên lưu vực. 

b) Chủ động đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi 

trường) xem xét quyết định cập nhật, điều chỉnh danh mục nguồn nước để điều 

tra, đánh giá sức chịu tải trong trường hợp cần thiết, kịp thời đề xuất các giải 

pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường nước mặt. 

c) Không cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư mới (theo thẩm 

quyền) có hoạt động xả nước thải trực tiếp vào môi trường nước mặt không còn 

khả năng chịu tải theo Điều 1 Quyết định này, trừ trường hợp chủ dự án đầu tư 

có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng 

nước mặt trước khi thải vào môi trường tiếp nhận hoặc có phương án tuần hoàn, 

tái sử dụng để không làm phát sinh thêm nước thải hoặc trường hợp dự án đầu tư 

xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi, cải thiện môi trường khu vực bị ô nhiễm. 

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng và tổ 

chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, 

hồ nội tỉnh và các nguồn nước mặt khác có vai trò quan trọng đối với phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. 

3. Các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ thuộc lĩnh 

vực ngành quản lý, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý hành 

vi vi phạm đối với các hoạt động xây dựng trái phép ảnh hưởng đến lòng, bờ, 

bãi sông, cơ sở sản xuất trên lưu vực sông, hồ làm ảnh hưởng xấu đến chất 

lượng nguồn nước; không cấp phép hoạt động, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, công nghiệp, cơ sở chăn nuôi gia 
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súc, gia cầm tập trung, chế biến nông lâm thủy sản trong phạm vi bảo vệ công 

trình hồ chứa nước, phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định  

4. Các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan phạm vi hành lang bảo vệ 

nguồn nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước có trách nhiệm:  

a) Thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng, chống ô nhiễm nguồn nước 

mặt, đảm bảo các chức năng hành lang bảo vệ nguồn nước, thực hiện nghiêm 

các hành vi bị cấm trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định 

tại Điều 6 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. 

b) Thực hiện kiểm soát nguồn phát sinh ô nhiễm, quản lý chặt chẽ các 

nguồn thải trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; xử lý nước thải đạt 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải vào môi trường tiếp nhận; chủ 

động xác định mục tiêu, lộ trình giảm xả thải vào môi trường nước mặt không 

còn khả năng chịu tải; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cải tạo, xử lý ô 

nhiễm môi trường nước mặt trong khu vực. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các 

tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

  

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Quản lý tài nguyên nước - BTNMT;  

- Tổng cục Môi trường - BTNMT; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NNT) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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