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QUYET D!NH 
., . A .A ., . A 

Stra doi rn9t so dieu cua Quy dnh  ban hanh kern theo Quyet d!nh 
s 25/2018/QD-UBND ngày 25 tháng 10 näm 2018 cüa U ban nhân dan 

tinh Gia Lai ban hành Quy djnh 1p, thâm djnh và phê duyt K hoich Crng 
phó sir c6 tràn du ella các co s&, dir an trên da bàn tinh Gia Lai 

UY BAN NHAN DAN TINH GIA LAI 

Can ci Lut T chic chInh quyn dja phuv'ng nám 2015; 

Can c& Lu4t  Ban hành van ban quyphm pháp luat  nám 2015, 

can ct Q  uylt djnh s 02/2013/QD-TTg ngày 14 tháng 01 nám 2013 cza 
Thu tng Chznh phu ban hanh Quy che hoot dQng ung pho se co tran dau, 

Theo d nghj cia Giám dc So Tài nguyen và Mo! trw&ng tgi TO trInh so 
35ZD./TTr-STNMT ngày.JQ.. tháng .40.nám 2019. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Sfra dôi rnt s diu ella Quy dnh  ban hành kern theo Quyt 
djnh s 25/2018/QD-UBND ngày 25 tháng 10 nãm 2018 ua U' ban nhãn 
dan tinh Gia Lai ban hành Quy dlnh  1p, thâm dlnh  và phê duyt Kê hoch 
1mg phó sty c tràn du cüa các co s&, diy an trên dja bàn tinh Gia Lai (sau 
day vit là Quyt dlnh  s 25/2018/QD-UBND): 

1. Khoãn 3 Diu 6 disçyc sra dôi nhi.r sau: 

"3. Tnring hqp h so không hçip 1, co quan chll trI t chirc thm djnh 
quy dinh tai Diem a Khoãn 1 và Diem a Khoàn 2 Diêu nay phài Co van bàn 
thông báo cho chü Co si, chll dir an bô sung, hoàn chinh ho so." 

2. Diu 7 duoc sra di nhi.r sau: 
• A S A A A A A • A A Dieu 7. Trinh phe duyçt, phe duyçt Ke hoch irng pho sty co tran dau 

1. Sau khi nhn dtrcic K hoch 1mg phó 5ir C6 trãn du cüa chü co sO, chü 
dr an hoàn chinh theo kiên thâm djnh, co quan chIt trI to chüc thâm djnh quy 
djnh ti diem a khoãn 1 va diem a khoàn 2 Diêu 6 Quy djnh nay có trách nhim 
trinh co quan có thâm quyên phê duyt. 

2. Saukhi nhn duqc h6 sa trInh phê duyt, co quan có thm quyên q,uy 
djnh ti Diêu 5 Quy djnh nay phê duyt Ké hoach 1mg phó si:r cô tràn dâu; 
tnrng hçip không phê duyt, phãi có van bàn trã 1&i, nêu rô 1 do." 
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3. Khoân 5 Diu 12 duoc süa di nhu' sau: 

':• Trung hcip có sr thay di trong qua trInh du tu, xây drng dn den 
thay dôi nôi dung Kê hoach üng phó sir cô tràn dâu dã duqc phê duyt, chü ccr 
sâ, chü dr an phái báo cáo bang van ban cho cc quan phê duyt Ké hotch 1rng 
phó s1r cô tràn dâu". 

Diu 2. Diu khoãn thi hành 

1. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành tir ngay.4.. thángif.näm 2019. 

2. Bãi bO ti& 5 dirn c khoán 1, dirn c khoán 2 Diu 6; Diêu 8; khoán 1 
Diêu 11 Quy djnh ban hành kern theo Quyêt djnh so 25/201 8/QD-UBND. 

3. Chánh Van phàng Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S& Tài nguyen vá 
Môi trurng, Giárn doe các S&, Thu tnthng cac ban, ngành cap tinh; Chü tjch Uy 
ban nhân dan huyên, thj xa, thành phô va to chirc, cá nhân có lien quan chju 
trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!. 

No'i izhan14,/ 
- Nhir Diêu 2; 
- Van phang ChInh phü (b/c); 
- B Tài nguyen và Môi trirông; 
- Uy ban Quac gia UPSC, TI và TKCN; 
- TT HDND tinh (b/c); 
- CT, cac PCT Uy ban nhân dan tinh; 
- Länh d?o  VP Uy ban nhân dan tinh; 
- Cic Kiêm tra van bàn quy phrn pháp 1ut (B Tix 
Pháp); 
- Luii: VT, NC, NL,TH, CN. 
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