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3. Sửa ñổi Khoản 3 ðiều 10 như sau:
“Nghiêm cấm mọi trường hợp ñầu tư xây dựng dự án kinh doanh xăng
dầu khi chưa có quyết ñịnh chủ trương ñầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây
dựng trái phép hoặc xây dựng không ñúng vị trí ñã ñược chấp thuận”.
4. Sửa ñổi ðiểm c Khoản 1 ðiều 11 như sau:
“Tham mưu các cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kinh doanh xăng
dầu phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội trên ñịa bàn tỉnh”.
5. Sửa ñổi ðiểm a Khoản 3 ðiều 11 như sau:
“Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, ñịa phương liên quan xác ñịnh các
ñiểm ñấu nối cửa hàng xăng dầu phù hợp với quy hoạch ñấu nối ñường nhánh
vào hệ thống ñường bộ trên ñịa bàn”.
6. Bổ sung thêm ðiểm e Khoản 8 ðiều 11 như sau:
“e) Chủ ñộng phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan làm tốt công
tác phòng ngừa, phát hiện, ñấu tranh với các hành vi vi phạm, tội phạm trong
hoạt ñộng kinh doanh xăng dầu trên ñịa bàn tỉnh; xử lý hoặc kiến nghị xử lý
nghiêm theo quy ñịnh của pháp luật.”
7. Sửa ñổi ðiểm c Khoản 12 ðiều 11 như sau:
“Chủ ñộng xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp mở rộng hoặc ñầu tư phát
triển mới cơ sở kinh doanh xăng dầu của ñơn vị theo ñúng vị trí ñã ñược chấp
thuận và chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng theo
các quy ñịnh của pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh”.
ðiều 2. Bãi bỏ một số ðiều, khoản của Quy chế phối hợp quản lý nhà
nước ñối với hoạt ñộng kinh doanh xăng dầu trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam ban hành
kèm theo Quyết ñịnh số 34/2017/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hà Nam, với các nội dung sau:
1. Bãi bỏ Khoản 1 ðiều 3.
2. Bãi bỏ ðiều 5.
3. Bãi bỏ Khoản 3 ðiều 6.
4. Bãi bỏ ðiểm a, b Khoản 1; ðiểm a Khoản 4; ðiểm a Khoản 5; ðiểm a
Khoản 7 và ðiểm a Khoản 10 ðiều 11.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành:
Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và ðầu tư, Khoa học và
Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ
trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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