CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 12-6-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Số: 1456/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 kế hoạch phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
cho các xã ñặc biệt khó khăn tại các huyện: Châu ðức và Xuyên Mộc
thuộc Chương trình 135 giai ñoạn II

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 thông tư số 12/2009/TT-BNN ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ
phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai ñoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Quyết ñịnh số 3720/Qð-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ñề án phát triển kinh tế - xã hội các xã ñặc
biệt khó khăn vùng ñồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai ñoạn
2009 – 2010;
Căn cứ Quyết ñịnh số 80/2009/Qð-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;
Xét ñề nghị của Trưởng phòng Dân tộc tại Tờ trình số 49/DT ngày 17 tháng
5 năm 2010;
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kế hoạch phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
cho các xã ñặc biệt khó khăn tại các huyện: Châu ðức và Xuyên Mộc thuộc
Chương trình 135 giai ñoạn II, nội dung như sau:
1. Tên dự án:
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