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CÔNG BÁO/Số 26/ Ngày 25-06-2007
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÒA VANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số: 02/2007/Qð-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hòa Vang, ngày 04 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy ñịnh biện pháp quản lý Nhà nước
ñối với cơ sở khai thác và sản xuất ñá chẻ trên ñịa huyện Hoà Vang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 66/2006/Nð-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về
phát triển ngành nghề nông thôn;
Căn cứ Quyết ñịnh số 78/2000/Qð-UB ngày 10 tháng 7 năm 2000 của UBND
thành phố ðà Nẵng Quy ñịnh về một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các quận,
huyện trong quản lý kinh tế- xã hội và phát triển ñô thị;
Căn cứ Quyết ñịnh số 114/2006/Qð-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2006 của
UBND thành phố ðà Nẵng về ban hành Chương trình hành ñộng thực hiện bảo vệ môi
trường trong thời kỳ CNH-HðH ñất nước;
Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - ðầu tư huyện Hoà Vang,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh biện pháp quản lý Nhà
nước ñối với cơ sở khai thác và sản xuất ñá chẻ trên ñịa huyện Hoà Vang.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh văn phòng UBND huyện, Trưởng các Phòng Kế hoạch & ðầu tư,
Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng NN-PTNT, Phòng Lð-TB&XH, ðội Kiểm tra
quy tắc ñô thị huyện, Chủ tịch UBND các xã và tổ chức, các nhân có liên quan căn cứ
Quyết ñịnh thi hành ./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Nhơn

