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CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 29-11-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 35/2017/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 14 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Ban hành ñơn giá hoạt ñộng quan trắc môi trường
trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính
phủ Quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị ñịnh số 141/2016/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính
phủ Quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và
sự nghiệp khác;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài
chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng
quan trắc môi trường;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
605/TTr-STNMT-TTQTTNMT ngày 15 tháng 9 năm 2017,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này ñơn giá hoạt ñộng quan trắc môi
trường trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận.
1. Phạm vi ñiều chỉnh:

