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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54/2014/Qð-UBND

Bình Thuận, ngày 17 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về quản lý tài nguyên nước
trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 201/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường về quy ñịnh việc ñăng ký khai thác nước dưới ñất, mẫu hồ
sơ cấp, gia hạn, ñiều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy ñịnh ñiều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện
ñiều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập ñề án, báo
cáo trong hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;
Căn cứ Quyết ñịnh số 14/2007/Qð-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy ñịnh về việc xử lý, trám lấp giếng
không sử dụng;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
964/TTr-STNMT ngày 20 tháng 11 năm 2014,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh quản lý tài nguyên nước
trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban
hành; thay thế Quyết ñịnh số 91/2006/Qð-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2006 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh về quản lý tài nguyên nước trên ñịa

