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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Côn ðảo, ngày 21 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy ñịnh quản lý cây xanh ñô thị trên ñịa bàn huyện Côn ðảo
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ðẢO
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các luật liên quan ñến ñầu tư
xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2010/Nð-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính
phủ về quản lý cây xanh ñô thị;
Căn cứ Quyết ñịnh số 18/2011/Qð-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy ñịnh thẩm quyền quản lý nhà nước
về cây xanh ñô thị trên ñịa bàn tỉnh;
Theo ñề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
916/TTr-TNMT ngày 26 tháng 12 năm 2013,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này quy ñịnh về quản lý cây xanh ñô
thị trên ñịa bàn huyện Côn ðảo.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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