ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:415 /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày

tháng

năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ Quyết định số 546/QĐ-UBND, ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh
ban hành quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư
trên địa bàn tỉnh Gia Lai
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;
Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2077/SKHĐT-DN
ngày 02/7/2021; Kết luận số 105/TB-VP ngày 26/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi họp thành viên UBND tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND
tỉnh ban hành quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Lý do bãi bỏ: Nội dung của quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa
bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 546/QĐ-UBND không còn phù
hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa
phương căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành để ban hành quy trình chi tiết
hướng dẫn việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; chủ động rà soát, đánh giá
công tác phối hợp xử lý, giải quyết các vướng mắc của các sở, ngành, địa phương đối
với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý trách
nhiệm nếu xảy ra việc chậm trễ, thiếu trách nhiệm, không đảm bảo các nội dung khi
tham gia giải quyết các vướng mắc của các sở, ngành, địa phương.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CNXD, KGVX,
NL, KTTH.
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