CÔNG BÁO/Số 21/Ngày 13-6-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUYÊN MỘC

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN XUYÊN MỘC
Số: 1313/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuyên Mộc, ngày 27 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân cấp quản lý, bảo vệ đường bộ cho các xã, thị trấn
trên địa bàn huyện Xuyên Mộc
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUYÊN MỘC
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng 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 đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của
Chính phủ ban hành quy chế về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của
Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2008 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu về việc phân cấp quản lý, bảo vệ và phân
loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tâu;
Xét Tờ trình số 45/TTr-CT ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Phòng Công
thương huyện Xuyên mộc,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân cấp quản lý, bảo vệ đường bộ cho các đơn vị quản lý trên địa
bàn huyện Xuyên mộc với những nội dung sau:
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