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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH
Số: 40/2015/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 08 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh phân cấp thẩm quyền ñiều chuyển, cho thuê quyền khai thác,
chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn
tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình ðịnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03/10/2004;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản
nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy
ñịnh thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03/6/2009
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý,
sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 09/01/2012 của Bộ Tài
chính về việc sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của
Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính về
việc quy ñịnh việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình nước sạch nông thôn
tập trung;
Căn cứ Thông tư 149/2015/TT-BTC ngày 23/09/2015 của Bộ Tài chính quy ñịnh
việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước
sạch nông thôn tập trung;

