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CÔNG BÁO/Số 56/Ngày 15-10-2010
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Số: 2373/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 28 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt, bão công trình hồ chứa nước Xuyên
Mộc trên ñịa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

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 Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ñã ñược sửa ñổi, bổ sung ngày 24
tháng 8 năm 2000;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2006/Nð-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính
phủ về việc quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ñã
ñược sửa ñổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000;
Căn cứ Nghị ñịnh số 143/2003/Nð-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính
phủ về việc quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ
công trình thủy lợi;
Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2007/Nð-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính
phủ về quản lý an toàn ñập;
Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2010/Nð-CP ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Chính
phủ quy ñịnh về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ ñạo
phòng, chống lụt, bão trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm
cứu nạn các bộ, ngành và ñịa phương;
Căn cứ Quyết ñịnh số 63/2002/Qð-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2002 của Thủ
tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai;
Căn cứ Chỉ thị số 808/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm
2010;
Căn cứ Thông tư số 33/TT-BNN ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số ñiều thuộc Nghị
ñịnh số 72/2007/Nð-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an
toàn ñập;

