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CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 05-02-2018
ỦY BA HÂ DÂ
TỈH BÌH DƯƠG

CỘG HÒA XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT AM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 163/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐNH
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về
khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương
ỦY BA HÂ DÂ TỈH BÌH DƯƠG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa 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 định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn;
Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí
hậu;
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí
tượng thủy văn;
Căn cứ Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT ngày 21 tháng 02 năm 2016 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng
khí tượng thủy văn nguy hiểm;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình
1007/TTr-STNMT ngày 06 tháng 12 năm 2017,

số

QUYẾT ĐNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước
về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên
và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ

