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Lai Châu, ngày      tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án giải tỏa khu vực các bãi vàng khai thác trái 

phép trên địa bàn huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

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

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 Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;  

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 quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu; Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai 

thác trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Thông báo số 546-TB/TU ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Tỉnh uỷ 

Lai Châu về thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại cuộc họp ngày 

12 tháng 9 năm 2022; 

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 

4385/TTr-CAT ngày 30 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án giải tỏa khu vực các bãi vàng khai thác trái 

phép trên địa bàn huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè. 

(Có Phương án cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè xây dựng kế hoạch chi tiết, hoàn thiện hồ 

sơ, thủ tục và các điều kiện cần thiết khác để triển khai công tác giải tỏa theo kế 

hoạch được duyệt, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và tuyệt đối an toàn. 



Các cơ quan khác có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các 

cơ quan được giao chủ trì trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Công an tỉnh, 

Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè và Thủ trưởng các cơ quan liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Tỉnh ủy (báo cáo); 

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- TTTX Việt Nam thường trú tại Lai Châu; 

- Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh; 

- V1, V3, CB; 

- Lưu: VT, Kt1, Kt4. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Hà Trọng Hải 

 


		2022-09-16T11:41:08+0700
	Hà Trọng Hải


		2022-09-16T13:30:39+0700


		2022-09-16T13:30:39+0700


		2022-09-16T13:30:39+0700


		2022-09-16T13:30:39+0700




