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Ban an toàn giao thông tỉnh và 50% từ Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh) theo
Thông tư số 89/2007 của Bộ Tài chính.
- Phương tiện của Đoàn kiểm tra liên ngành được sử dụng 03 ca nô (01 của
Cảng vụ Hàng hải, 01 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải và 01 của Phòng Cảnh
sát Giao thông đường thủy).
Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của Đoàn kiểm tra
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra theo đúng địa bàn, đối tượng
và nội dung quy định tại Điều 2 Quyết định này.
- Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện kiểm tra giám
sát các hoạt động khai thác, nạo vét luồng và đổ bùn thuộc luồng đường thủy tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Xử lý các vi phạm hành chính theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả các mặt công tác về Ủy ban nhân dân tỉnh và
các sở, ngành liên quan.
- Trưởng và Phó Đoàn liên ngành có quyền điều động lực lượng của đơn vị
mình khi cần thiết.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thường trực Ban an toàn
giao thông tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám
đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và cá
nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Thới

