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CÔNG BÁO/Số 35/Ngày 07-7-2010
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 21/2010/Qð-UBND

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñổi tên Phòng Công thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng
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 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 Nghị ñịnh số 12/2010/Nð-CP ngày 26 tháng 02 năm 2010 của
Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP
ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên
môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 227/TTr-SNV ngày
10 tháng 6 năm 2010,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay ñổi tên Phòng Công thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng
thuộc Ủy ban nhân dân các huyện: Long ðiền, ðất ðỏ, Châu ðức, Xuyên Mộc,
Tân Thành.
ðiều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực
hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương
mại; xây dựng; phát triển ñô thị; kiến trúc; quy hoạch xây dựng; vật liệu xây
dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật ñô thị gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh
môi trường ñô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi ñỗ xe ñô
thị; giao thông; khoa học và công nghệ.
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