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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ðẢO
Số: 09/2014/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Côn ðảo, ngày 30 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy chế phối hợp quản lý hệ thống
báo hiệu khu vực an toàn tĩnh không sân bay Côn ðảo
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ðẢO
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 Luật Giao thông ñường thủy nội ñịa ban hành ngày 15 tháng 6 năm
2004;
Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 6 năm
2006;
Căn cứ Nghị ñịnh số 29/CP ngày 02 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về ban
hành quy chế phối hợp hoạt ñộng của các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng
không, sân bay dân dụng;
Căn cứ Nghị ñịnh 21/2005/Nð-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Giao thông ñường thủy nội ñịa;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05 tháng 12
năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ
Giao thông vận tải quy ñịnh về quản lý ñường thủy nội ñịa;
Căn cứ Nghị ñịnh số 93/2013/Nð-CP ngày 20 tháng 8 năm 2013 về quy ñịnh
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, ñường thủy nội
ñịa;
Căn cứ Quyết ñịnh số 46/2007/Qð-BGTVT ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Bộ
Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc ñịa phận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu;

