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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về Giải thưởng
Môi trường trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Thi ñua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều Luật Thi ñua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị ñịnh
số 21/2008/Nð-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều
của Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2010/Nð-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy ñịnh
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Thi ñua, Khen thưởng và Luật sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều Luật Thi ñua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 34/2005/Nð-CP ngày 22/02/2005 của Thủ tướng Chính
phủ về ban hành Chương trình hành ñộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ ñẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước;
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BTNMT ngày 28/7/2010 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường Quy ñịnh về Giải thưởng môi trường Việt Nam;
Căn cứ Quyết ñịnh số 07/2010/Qð-UBND ngày 17/3/2010 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày
21/01/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW
của Bộ Chính trị (khoá IX) “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ ñẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước” giai ñoạn 2010 - 2015 và ñịnh hướng ñến năm
2020;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
154/TTr-STNMT ngày 16/02/2011, Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm ñịnh số 176/BCSTP ngày 26/01/2011,
QUYẾT ðỊNH:

