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CÔNG BÁO/Số 14+15/Ngày 25-5-2006

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 46/2006 /Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh quản lý hoạt ñộng khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến và
kinh doanh cát, sỏi sông trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa ñổi) ngày
26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 160/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính
phủ Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh
160/2005/Nð-CP của Chính phủ;
Căn cứ Chỉ thị số 16/2002/CT-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước ñối với các hoạt
ñộng khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát sỏi lòng
sông;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh quản lý hoạt ñộng khảo
sát, thăm dò, khai thác, chế biến và kinh doanh cát, sỏi sông trên ñịa bàn thành phố
ðà Nẵng.
ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các
sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện liên quan tổ chức thực hiện Quy ñịnh này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

