
 

 

         UBND TỈNH BÌNH THUẬN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Số: 304/QĐ-STNMT                              Bình Thuận,  ngày 10 tháng  9  năm 2020 

               

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh Quyết định số 325/QĐ-STNMT  

ngày 08/8/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của 

Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

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 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 

9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của 

Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận; 

 Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh về 

phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và vốn chủ sở hữu trong đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản; 

 Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-STNMT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng xét chọn hồ 

sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Trưởng phòng Tài nguyên 

Khoáng sản. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Điều chỉnh tên, chức danh của Chủ tịch Hội đồng tại Quyết định số 

325/QĐ-STNMT ngày 08/8/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc thành lập Hội đồng xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau: 

- Tại điểm 1 Điều 1 Quyết định số 325/QĐ-STNMT ghi “Ông Hồ Lâm, 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Chủ tịch Hội đồng ”.  

- Nay điều chỉnh thành “Ông Đỗ Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường – Chủ tịch Hội đồng”. 
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 Ngoài việc điều chỉnh tên, chức danh của Chủ tịch Hội đồng nêu trên, các 

nội dung khác của Quyết định số 325/QĐ-STNMT ngày 08/8/2019 của Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn giữ nguyên hiệu lực. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Kế 

toán trưởng Sở và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi 

hành./. 

Nơi nhận:                      GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3;                                                                                                
- Lưu: TNKS (Thảo.2b).     
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