ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CỬU LONG
--------


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

Số: 2140/QĐ.UBT

TX.Vĩnh Long, ngày 11 tháng 9 năm 1989

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v Ban hành quy chế quản lý vùng nước 
trên sông Cổ Chiên dài 12 km để đảm bảo an toàn 
cho tàu nước ngoài ra vào Cảng.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỬU LONG

	Ủy ban nhân dân tỉnh Cửu long. Căn cứ Luật  tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 1989;
	Căn cứ cuộc họp thống nhất giữa thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và vụ pháp chế an toàn hàng hải, đại diện Tổng cục đường biển và hoa tiêu Cảng vụ Sài gòn ngày 17 tháng 8 năm 1989.
QUYẾT ĐỊNH
	Điều I : Nay ban hành quy chế quản lý vùng nước trên sông Cổ Chiên cho Cảng Vĩnh Thái để đảm bảo an toàn cho tàu nước ngoài ra vào Cảng (quy chế kèm theo quyết định này).
	Điều II : Giao cho đồng chí Giám đốc Cảng Vĩnh Thái phối hợp địa phương ( phạm vi thuộc vùng nước Cảng quản lý) triển khai thực hiện quyết định này.
	- Các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.
	Điều III : Các ông Giám đốc Cảng Vĩnh Thái, Công an Cửu long, Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hoà Bắc, xã Tân Ngãi, xã An Bình, xã Bình Hòa Phước, Ủy ban nhân dân phường 9, phường 2, phường 1, phường 5, ông chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	Quyết định này có giá trị thi hành kể từ ngày ký.
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