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ðiều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của ñại diện chủ sở hữu hệ thống
thoát nước tại các làng nghề và khu dân cư nông thôn tập trung.
2. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước, tuyên truyền, vận
ñộng nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật về thoát nước và xử
lý nước thải; báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân cấp huyện khi phát hiện các hành vi
vi phạm pháp luật về hoạt ñộng thoát nước trên ñịa bàn ñể xử lý theo quy ñịnh.
ðiều 23. Trách nhiệm của ñơn vị thoát nước
1. Hướng dẫn các hộ thoát nước xả thải ra vùng tiếp nhận thực hiện các ñiều
khoản có liên quan theo quy ñịnh này; báo cáo kịp thời cho chủ sở hữu ñể có biện
pháp khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có).
2. Cung cấp các dịch vụ thoát nước cho người sử dụng, ñảm bảo chất lượng
dịch vụ theo quy ñịnh.
3. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 24. Xử lý vi phạm
Các hành vi vi phạm về hoạt ñộng thoát nước và xử lý nước thải gây thiệt hại
cho nhà nước, quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại,
bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 25. ðiều khoản thi hành
Giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Quy ñịnh này; trong quá trình
thực hiện nếu có vấn ñề phát sinh vướng mắc ñề nghị các cơ quan, ñơn vị, các tổ
chức, cá nhân có liên quan có ý kiến phản ánh về Sở Xây dựng ñể tổng hợp báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
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