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CÔNG BÁO/Số 65+66/Ngày 25-6-2015

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Số: 785/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt dự toán khảo sát lập bản ñồ ñịa hình tỷ lệ 1/2000 phục vụ lập quy
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch lâm viên Núi Dinh tại thành phố Bà Rịa và
huyện Tân Thành, 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 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 12/2002/Nð-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính
phủ về hoạt ñộng ño ñạc bản ñồ;
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 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 05/2011/TT-BXD ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Bộ Xây
dựng quy ñịnh việc kiểm tra, thẩm ñịnh và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản ñồ
ñịa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng quy ñịnh thẩm tra, thẩm ñịnh và phê duyệt thiết kế xây dựng
công trình;
Xét Tờ trình số 57/TTr-SXD ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Sở Xây dựng về
việc ñề nghị phê duyệt dự toán khảo sát lập bản ñồ ñịa hình tỷ lệ 1/2000 phục vụ lập
quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch lâm viên Núi Dinh tại thành phố Bà Rịa
và huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
QUYẾT ðỊNH:

