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CÔNG BÁO/Số 65+66/Ngày 27-12-2016

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH
Số: 4404/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 30 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ ñạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ ñạo
phòng, chống bạo loạn, khủng bố và khẩn nguy hàng không tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12/6/2013; Luật Hàng không dân
dụng Việt Nam ngày 29/6/2006; Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật
Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21/11/2014;
Căn cứ Quyết ñịnh số 44/2009/Qð-TTg ngày 23/3/2009 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Phương án khẩn nguy tổng thể ñối phó với hành vi can thiệp
bất hợp pháp vào hoạt ñộng hàng không dân dụng; Nghị ñịnh số 92/2015/Nð-CP
ngày 13/10/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không;
Căn cứ Nghị ñịnh số 07/2014/Nð-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy
ñịnh tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ ñạo phòng,
chống khủng bố các cấp; Nghị ñịnh số 22/2014/Nð-CP ngày 02/4/2014 của
Chính phủ quy ñịnh thẩm quyền, ñiều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp
khẩn cấp chống khủng bố và việc phân công người chỉ huy khủng bố;
Căn cứ Công văn số 106/BGTVT-VT ngày 19/4/2016 của Bộ Giao thông
Vận tải về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không tỉnh,
thành phố, huyện ñảo;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Công an tỉnh,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Ban Chỉ ñạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ ñạo
phòng, chống bạo loạn, khủng bố và khẩn nguy hàng không tỉnh (sau ñây gọi tắt
là Ban Chỉ ñạo), cụ thể như sau:
I. BAN CHỈ ðẠO

