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CÔNG BÁO/Số 57+58/Ngày 07-9-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 1788/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 22 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ñề cương - dự toán dự án: rà soát quy hoạch tuyến luồng giao
thông ñường thủy nội ñịa 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 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông ñường thủy nội ñịa số 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6
năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính
phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; Nghị ñịnh số 83/2009/Nð-CP ngày
15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh
12/2009/Nð- CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư
xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2013/Nð-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính
phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây
dựng quy ñịnh chi tiết một số nội dung của Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12
tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây
dựng quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 34/2011/Qð-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết giao thông
vận tải ñường thủy nội ñịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ñến năm 2020;
Căn cứ Công văn số 2778/UBND-VP ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc chủ trương rà soát quy hoạch chi tiết tuyến
luồng giao thông ñường thủy nội ñịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ñến năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 33/2014/Qð-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ñiều chỉnh dự toán tăng thu, chi ngân
sách năm 2014;
Xét Tờ trình số 1667/TTr-SGTVT ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Sở Giao
thông vận tải về việc phê duyệt ñề cương - dự toán dự án: rà soát quy hoạch chi tiết

