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CÔNG BÁO/Số 41/Ngày 05-11-2012

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH HÓA
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MINH HÓA
Số: 02/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Minh Hóa, ngày 19 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Minh Hóa
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ
quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam
kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Chính
phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường; Nghị định số 117/2009/NĐ-CP
ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong
lĩnh vực bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP
ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường
chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng
3 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc
quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;
Căn cứ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2012 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản quy định bảo vệ môi
trường trên địa bàn huyện Minh Hóa.

