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CÔNG BÁO/Số 48/Ngày 03-12-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 97/2017/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước
về khí tượng thủy văn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2016/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Khí tượng thủy văn;
Căn cứ Quyết ñịnh số 46/2014/Qð-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy ñịnh về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;
Căn cứ Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của
Bộ Tài nguyên và Môi Trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo quyết ñịnh này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước
về khí tượng thủy văn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 2017.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng
các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

