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QUYET DJNH
Vê viêc thành lap To Tu' van xác dtnh vj trI, din tIch, trfr lu'y'ng,
djnh giá, thâm djnh ho so' dâu giá, cp giây phép khai thác
khoáng san trên dja bàn huyn nàm 2019
CHU TCH UY BAN NHAN DAN HUYN MTNH LONG
Can en Lut To chirc ChInE quyên da phu'og ngày 19/6/2015;
Can ci.r Lut Kkioáng san ngày 17/11/2010;
Can ci Ng djnh s 158/20161ND-CP ngày 29/11/2016 cña ChInh phii
Quy dnh chi tiêt thi hành rnt so diêu cüa Lut Khoáng san;
Can cir Quyêt dinh s 527/QID-UBND ngày 28/7/20 17 c1ia UBND tinh
Quàng Ngãi ye vic üy quyên cho UBND các huyn, thành phô to chirc dâu giá,
quail i, cap phép khai thác các diem bOi tii cát,sôi lông song và quân l, cap
giây phép khai thác dá ché, cat, sói lông sOng bang phuo'ng pháp thu cOng dOi
vi khu virc khoáng san närn ngoài quy hotch thárn do, khai thác khoáng san
thuc thârn quyên cap giây phép cüa UBND tinh;
Xét dê nghj cüa Tru'O'ng phOng Tài nguyen và MOi truOng huyn ti Th
trInh so 06/TTr-TNMT ngày 09/01/2019 ye vic thành 1p To Tu van xác dnh
v trI, din tIch, trtr lu'cing, dnh giá, thârn djnh ho s dâu giá, cap giây phép khai
thác khoáng san trên da bàn huyn nàrn 2019,
QUYET IMNH:
Diêu 1. Thành 1p T Tu vn xác dnh vi tn, din tIch, trcr luçrng, dinh
giá, thâm dinh ho so' dâu giá, cap giây phép khai thác khoáng san trên da bàn
huyn näm 2019 (gQi tat là To Tu' vdn), gOm các Ong (bà) có ten sau:
* To Tru'O'ng
1. Ong Duoiig Van Minh, TruO'ng phông TN&MT huyn;
* Phó TO Tru'O'ng
2. Ong Nguyn Dirc Thjnh, Tru&ng phông KT - HT huyn;
3. Ba Lê Th Tuyêt Minh, Phó Truôrig phOng TC - KR huyn;
* Các thành viên
4. Ong Phrn Mpn, Chi Cic phó: Chi Cic thu huyn;
5. Di din Lãnh dao UBND xã Long Mai;
6. Di din Lãnh dto LJBND xa Long Sm;
7. Dai diên Lành dao UBND xà Thanh An;
8. COng chuc da chInh xà Long Mai;

9. Cong chü'c da chInh xâ Long San;
10. Cong chü'c dja chInh xã Thanh An;
11. Ong Dinh Van Ninh, Chuyên viên phông TNMT huyên.
Biu 2. Nhiérn vu cüa T Tu' vn
- Xác dinh cu th vi trI, diên tich danE giá tr luçng khu vuc khai thác
các diem bôi t cat, sOi lông song, dá ché trên dja ban huyn nãrn 2019, tharn
rnuij UBND huyên ban hành COng van dê ngh UBND tinh fiy quyên cho
huyên tO chô'c dâu giá, quán l, cap phép khai thác tai các diem bOi t
cát,sOi lông sOng dã kháo sat.
- Tharn muu trinh UBNID huyên xác nhân trü lu'p'ng khoáng san duc
phép du'a vào 1dai thác, lam ca s xây d'ng giá O'i diem, buó'c giá, tiên dat
tru'O'c. trinh phê duyêt truO'c khi to chi'c dâu giá, cap phép khai thác.
- Xét chon t chrc. Ca nhân có dü diu kin tham gia phiên du giá các
diem bOi t cat, sOi theo diling quy dinh cüa pháp luât.
- Giip UBND huyên hcp dngthuê th chiirc ban du giá chuyên nghiep
thuc hin phiên dâu giá và phê duyêt kêt qua trüng dâu giá theo Luât Dau giá tài
san nãrn 2016 vâ các quy dnh lien quan.
- Tham rnu'u UBND huyên xét chon Ho kinh doanh Ca th, chuyên sinE
sOng bang nghê khai thác cat, sói lông sOng, dá ché dê cap giay phép khai thác
bang phu'ang pháp thu cOng.
- Thô'i gianth rc hin: Tr ngày 15/01/2019 dn ngày hoân thânh cOng tác
tác dâu giá, cap giây phép khai thác khoáng san nam 2019.
- T Tu' vn t giái tan sau khi hoân thành nhiêm v du'c giao.
Diu 3. Kinh phi d h trç Doàn cOng tác thuc hiên
UIBNID huyên b trI kinh phi tr ngun thu tin ban du giá khoáng san
nàm 2019 dê ho trV To Tu' van thirc hiên tOt nhiêrn vi duc giao.
Diu 4. Quyt dnh nay có hiu lrc thi hãnh k tü ngày k.
Diu 5. Chánh Van phông HDND&UBND huyên; Thu truOg các co'
quan: Tài nguyen và MOi tnrôlTlg, Kinh té & H tang, Tài chinh - K hoach, Chi
cuc Thuê huyên; Chu tjch UBN]J xã Long Mai, Long San, Thanh An vâ thânh
viên TO Tu van có ten ti Diêu 1 chu trách nhiêm thi hânh Quyt djnh này./.
7%/yj iihân:

- Nhu diêu 5;
- CT, các PCT;
- VP: PCVP;
- Luu VT.
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