
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền 

 cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang 

` 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

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

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 06 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước; 

Căn cứ Công văn số 2267/BTP-PLHSHC ngày 20 tháng 6 năm 2019 của 

Bộ Tư pháp về việc tham gia ý kiến việc áp dụng quy định ủy quyền đối với cơ 

quan, tổ chức trong công tác quản lý, điều hành; 

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

508/TTr-STNMT ngày 04 tháng 12 năm 2019 về việc ủy quyền cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên 

địa bàn tỉnh An Giang, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thời hạn ủy quyền: 01 (một) năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm: 

1. Tổ chức thẩm định, kiểm tra và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước theo quy định pháp luật. 

2. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về việc thực 

hiện các nội dung thuộc phạm vi ủy quyền tại Điều 1 của Quyết định này. 

3. Tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ hàng quý, năm hoặc đột xuất đến 

Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1 
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của Quyết định này. Trong đó báo cáo năm trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

Đồng thời, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên 

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

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- TT. TU, TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài PTTH An Giang, Báo An Giang; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN, KTTH; 

- Công thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; 

- Lưu: VT. 
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