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CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 12-6-2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 1435/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 08 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ñiều chỉnh ðiều 1 của Quyết ñịnh số 976/Qð-UBND
ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc
phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình ñắp chống tràn các
ñoạn xung yếu trên ñê Chu Hải

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 976/Qð-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật
công trình ñắp chống tràn các ñoạn xung yếu trên ñê Chu Hải;
Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ
Xây dựng về việc hướng dẫn ñiều chỉnh dự toán xây dựng công trình và Quyết
ñịnh số 57/2009/Qð-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về hướng dẫn ñiều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ
Xây dựng;
Căn cứ Văn bản số 1141/UBND-VP ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chủ trương ñiều chỉnh tổng mức ñầu tư
02 công trình sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ ðông Xuân
2008 - 2009 và ñắp chống tràn các ñoạn xung yếu trên ñê Chu Hải;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ
trình số 103/TTr-SNN-KH ngày 17 tháng 5 năm 2010,

