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QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh  

về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 
 

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

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

2015; 

Căn cứ Luật Thể dục thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thể dục, thể thao, có hiệu lực từ ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

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

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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