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CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 11-9-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Số: 56/2017/Qð-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 171/2008/Qð-UBND ngày 08/7/2008 của UBND
tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy ñịnh cấp giấy phép xây dựng trạm thu,
phát sóng thông tin di ñộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22 tháng 6 năm
2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng
dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng;
Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
864/TTr-STTTT ngày 21 tháng 8 năm 2017 và ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại
Báo cáo số 180/BC-STP ngày 9/6/2017.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 171/2008/Qð-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2008
của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy ñịnh cấp giấy phép xây dựng trạm
thu, phát sóng thông tin di ñộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Lý do: Không còn phù hợp với quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
Các quy ñịnh về cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ
ñộng (trong ñó có trạm thu, phát sóng thông tin di ñộng) trên ñịa bàn tỉnh ñược thực
hiện theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22
tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Xây
dựng hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ
ñộng và các văn bản pháp luật có liên quan.

