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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH BA R4A — VUNG TAU Dc 1p  — Tir  do —  Hnh phüc 

S&  40  /2017/QD-UBND Ba Rja — Ving Tàu, ngàyWtháng4,ham 2017 

QUYET D!NH 
Bãi bö van ban quy phm pháp 1ut do Uy ban nhân dan 

finh Ba R!a — Vüng Tàu ban hành ye phii cap thu hut dc thu 
cho can b, cong chüc và chiên s5' lam cong tác phông, chông 
t nn matüy, mi darn và ché d phti cp choviên chfrcti 

Trung tam Giao dic, Lao d9ng va Dy nghe tinli Ba Ra — Vung Tau 

2015, 

UY BAN NHAN DAN T!NH BA R!A — VUNG TAU 

Can ci Lut Td chi'c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 

Can cii' Lu2t Ban hành van bàn quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 näm 

Cán cz.' Nghj djnh sd 34/2016/ND-GP ngày 14 tháng 5 nàm 2016 cüa 
ChInh phz quy djnh chi tiêt mt so diéu và bin pháp dii hành Lut Ban hành 
van bàn quyphgmpháp lut, 

Cänci Nghj quylt so' 21/2017/NQ-HDND ngày 13 tháng 07 nàm 2017 
cüa H$i dông nhán dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu quy djnh mü'c trcl cap dgc thI 
áp dyng dôi vài cOng chi'c, viên chi'c và ngu'O'i lao dng lam vic tgi Go' sà Tw 
van và Diêu trj nghién ma tiy tinh và m&c ho try' cho cOng chi'c, ngwài lao 
d3ng, can b, chiên s9 lam cOng tác phông, chOng t ngn ma tiy, mgi dam trên 
dia bàn tinh; 

Theo d nghj cza Giám do'c SO' Lao dc3ng — Thu'o'ng binh và Xâ hçi tgi Ta 
trInh sO 62 7/TTr-SLDTBXJ-J ngày 11 tháng 12 nàm 2017 ye vic bâi bO van bàn 
quy phgm pháp luat do Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu ban hành ye 
phy cap thu hit 4c thi cho can b, cOng chtc, chiên sj lam cOng tác phOng, 
chóng té ngn ma tiy, mgi dam và ché d phy cap cho viên chi'c tgi Trung tam 
Giáo dyc, Lao dc5ng và Dgy nghê tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Bãi bô các Quyt dlnh cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — 

Vüng Thu ban hành do ni dung không con phil h9'p vó'i pháp lut hin 
hãnh, gm các Quyt dlnh sau: 

2015, 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

O CHU T!CH 
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1. Quyt djnh s 74/2007/QD-UBND ngày 21 tháng 9 näm 2007 cüa Uy 
ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu ye vic ph%1 cap thu hiit dc thu cho can 
b, cong chirc, chiên s lam cong tác phông, chông t nn ma tliy, mi dam. 

2. Quyt djnh s 58/20141QD-UBND ngày 28 tháng 11 näm 2914 cüa Uy 
ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu ye vic quy djnh chê d phii cap cho viên 
chirc ti Trung tam Giáo diic, Lao dng và Dty nghê tinh Ba Rja — VQng Thu. 

Diu 2. Diu khoãn thi hành 

1. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k ti'r ngày03thángc.r näm 201. 

2. Chánh Van phông IJy ban nhân dan tinh, Giám dc các S&: Tài chInh, 
Lao dng — Tht.rang binh và Xã hi, Ni v1i, Giám doe Cong an tinh, Chi huy 
tnr&ng B di Biên phông tinh, Giám doe Kho be Nhà nithc tinh; Chü tjch Uy 
ban nhân dan các huyn, thành phô; Thu trt.r&ng các co 9uan, dan vj và các to 
chi'rc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Ncri n/i In: 
- Nhu Diêu 2; 
- Van phông ChInh phü; 
- B Tis pháp (Ciic Kiêm tra van ban); 
- Các B: LDTBXH, Tài chInh; 
- TTr. Tinh üy, TTr. HDND tinh; 
- Doàn Dai biêu Quôc hOi  tinh; 
- Chü tjch và các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- So' Tt.r pháp (KTVB); 
- SO' LDTBXH; 
- UBMTTQ tinh và các doàn th cp tinh; 
- Các sO', ban, nganh; 
- UBND các huyn, thành ph; 
- Báo Ba Rja — Vüng Tàu, Dài PTTH tinh; 
- Trung tam Cong báo — Tin hçc tinh; 
- Lru: VT, VX5. 

Dng Minh Thong 
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