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QUYẾT ĐỊNH  

Bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định quản 

lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số      

/TTr-STNMT ngày        tháng        năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 

4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định 

quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định quản lý hoạt 

động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày……tháng…… năm 2021. 

Điều 3. Tổ chức thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông 
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vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Chỉ 

huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ 

trưởng các sở, ngành khác có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3;     

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Vụ Pháp chế (Bộ TN&MT); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Công báo; 

- Lưu: VT, TTTH, KTTH, NL, NC, CNXD.                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 


