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QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 194/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013  

của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi 

lòng sông và sử dụng bãi ven sông chứa cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

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 Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

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 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;  

Căn cứ Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; 

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

444/TTr-TNMT ngày 29 tháng 6 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 194/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng 

sông và sử dụng bãi ven sông chứa cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2020. 

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Lưu VT, TN.Thắng (2). 

Bản điện tử: 
- Như Điều 3; 

- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, 

- HĐND, UBND các huyện, thành phố;  

- VP UBND tỉnh: LĐVP, CV, TT Thông tin (đăng tải). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Lại Thanh Sơn 
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