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QUYET DJNH 
Bãi bô mt s van ban quy ph*rn pháp Iut trong 1mb viyc tài nguyen 

và môi trirông do Uy ban nhân dan finh Gia Lai ban hành. 

UY BAN NHAN DAN T!NH 

Cán ci Lut To chtc chInh quyn dja phzrcrng nám 2015; 
C'àn thLuit Ban hành van bàn quyphczmpháp lut nám 2015, 
Can c& Luát Dat dai nárn 2013; 
C'án cz'r Nghj dnh s 34/2016/ND-cP ngày 14/5/2016 cña Ghinh phz quy 

dfnh chi tiêt rnt sO diêu và biçn pháp thi hành Luát Ban hành van bàn quy 
phgm pháp lut, 

C'án cii Nghj quyêt so 1 12/2019/NQ-J-JDND ngày 10/7/2019 cña Hç5i dóng 
nhân dan tinh Gia Lai ye vic b bO mt sO nghj quyêt do HDND tin/i ban hành 
trong linh vrc thi nguyen và mOi 1)çu!ing; 

Theo dê nghj cüa Giám dOc S6 Ta! nguyen và Mo! triràng tai Ta trInh so 
2518/77r-STNMT ngày 13/8/2019. 

QUYETD!NH: 

Diu 1. Bãi bô mt s van ban quy phm pliáp lut tiong linh vuLc tài 
nguyen và môi truôrng do Uy ban nhIn (liin t'nh Cia Lai ban liành, gôm: 

1. Quyt djnh s 80/2004/QD-UBND ngày 13/7/2004 v vic ban hành don 
giá dat dê thirc hin den bi khu tái djnh cu xâ Trà Da. 

2. Quyêt djnh so 134/2004/QD-UBND ngày 09/12/2004 ye vic ban hành 
bang giá dat den bü khu tái djnh cu To 21, Hoa Lu, thành phô Pleiku. 

3. Quyêt djnh s 64/2006/QD-UBND ngày 15/8/2006 ye vic ban hành 
bang giá dt các khu tái djnh Cu trên dja bàn thành phô Pleiku. 

4. Quyêt djnh so 77/2007/QD-UBND ngày 10/8/2007 ye vic ban hành giá 
dat tInh thu tin scr ding d& khu phô Hoa Lu - Phü Dông. 

5. Quyêt djnh so 85/2007/QD-UBND ngày 30/8/2007 ye vic ban hành 
bang giá dt Khu tái djrih Cu, Khu quy hotch: I-ba Lu,- Phü Dông, Cong ty 
thuong rni Xut nhp khu dung Y& Kiêu, Cong ty Xuât nhp khâu &r&ng L 
Nam D, Khu 2,5 ha xâ Trà Da, Xi nghip giông Ong, Kho cOng ty Dugc, Cong 
ty cà phê thuc thành phô Pleiku. 

6. Quyt djnh s 56/2008/QD-UBND ngày 10/10/2008 ye vic ban hành 
bang giá dt tti Khu tiêu thu cong nghip xä Diên Phü, thành phô Pleiku, tnh 
GiaLai. 



Dieu 2. Iiiêu lyc tlii hãnh 
Quyêt djnh nay có hiu hrc thi hành kê tr ngày,-iothángg nàm 2019. 

Diu 3. T chuc thy'c hin 
1. Giao Van phông Uy ban nhân dan tinh däng cong báo tinh vâ däng tãi 

trên COng thông tin din tir cüa Uy ban nhân dan tinh dôi vâi Quyêt djnh nay. 
2. Giao S& Tt.r pháp tOng hqp vào danh mic van ban hêt hiu hrc, ngung 

hiu 1rc thuc trách nhirn râ soát cüa Uy ban nhân dan tinh dê trInh Chü tjch 
Uy ban nhân dan tinh cOng bo theo quy djnh pháp 1utt. 

3. Chánh Van phông Uy ban nhãn dan tinh; Giárn doe S& Tãi nguyen và 
MOi tnthng; Giárn doe các sâ, ban, ngãnh thuc tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan 
thành phô Pleiku và thu trithng các Co quan, don vj có lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyêt djnh này./.'m -- 

No'! u/ian: 
- Nhtr Diu 3 
- Bc Tài nguyen và MOi trtr&ng; 
- Cic Kiêm tra VBQPPL (B Ttr phãp); 
- Doãn DBQI-I tinh; 
- '1 htrcyng trrc 1mb uy; 
- TIurng trrc 1-IDND tinh; 
- Die Chi tich UBND tinh; 
- Các d/c PCT UBND tinh; 
- SO Ttr pháp; 
- Cãc PCVI' UBND tinh; 
- Cng thông tin din tcr tinh; 
- Cong báo; 
- Ltru: vT, KTr!-I. 
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