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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1918/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 8 năm 2017

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản
ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2016/Nð-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật khoáng sản;
Căn cứ Quyết ñịnh số 152/2008/Qð-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản
làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam ñến năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
ñến năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh 1469/Qð-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam ñến
năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2017/NQ-HðND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 4 về việc thông qua Quy hoạch thăm dò,
khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2030
tỉnh Thừa Thiên Huế;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 2096/TTr-SKHðT
ngày 10 tháng 8 năm 2017,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản
ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung
chủ yếu sau:
1. Quan ñiểm
- Tuân thủ theo ñúng quy ñịnh của Luật khoáng sản năm 2010 và các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản. Phát triển khai thác và chế biến, sử dụng
khoáng sản phải phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và các quy hoạch có
liên quan.

