
UY BAN NHAN DAN 
TINH GIA LA! 

CONG HOA xA HQ! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc1p-Trdo-Hnh phüc 

S& aZ6 /2019/QD-UBND Gia Lai, ngàyA'3 tháng 9 nám 2019 

QUYET DjNH 
Bãi bö mt s van ban quy phm pháp Iut 
do Uy ban nhân dan tinh Gia Lai ban hành 

UY BAN NHAN DAN T!NH GIA LA! 

Can ciLuát T chz-c chInh quyn diaphitong  ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can thLut Ban hành van ban quyphgmpháplutngày 22 tháng6nám 2015, 

Can thNghj dinhs 34/2016"ND-cP ngày 14 tháng 5 nám 2016 cta ChInhphz 
quy dinh chi tiêt mót so diêu và biên pháp thi hành Luát Ban hành van ban quyphgm 
pháp luát, 

Theo d nghj cüa Giám dO'c S6 Tài chInh tgi Ta trInh sO' 1 79/TI'r-STC 
ngày 10/5/2019. 

QUYET D!NEI: 
A 'P A r A A A 'p Dicu 1. Bai bo m9t so van ban quy phm phap Iut do Uy ban nhan dan tinh 

Gia Lai ban hãnh, bao gm: 

1. Chi thj s 18/1999/CT-UB ngày 21 tháng 9 näm 1999 v mt s bin pháp xir 
1 nçi qua h?n  cia các to chüc tin diing trén dja bàn tinh. 

2. Clii thj s 19/19991CT-UB ngày 21 tháng 9 näm 1999 vmt s bin pháp 
triên khai thirc hin chInh sách tin dung ngân hang phiic vi phát triên nông nghip và 
nông thôn. 

3. Chi thj s23/1999/CT-UB ngày 12 tháng 11 nàm 1999 v vic thrc hin tit 
kim trong vic to chrc các cuc hçp, hi nghj. 

4. Chi thj so 08/2003iCT-UB ngày 14 tháng 3 nAm 2003 v vic tang cil&ng quân 
1 cong tác thu thuê và các khoán thu khác ngân sách nhà nuc. 

5. Quyt djnh s 71/2003/QD-UB ngày 08 tháng 7 näm 2003 v vic phê duyt 
müc thu hçc phi ctâo to cong nhãn 4n hãnh may xây dirng. 

6. Quyt djnh s6 1 7/2006/QD-UBND ngày 21 ngày 3 tháng 2006 v vic giá tiêu 
thi nixâc sach. 

7. Quyt dlnh  s 1 05/2007/QD-UBND ngày 21 tháng 12 näm 2007 v vic quy 
dinh tm th&i h trçi cho nhân viên thu y cap xã. 



TM. IJY BAN NHAN DAN 
TICH 

Diu 2. Hiu hrc thi hành 

Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tir ngày 25 tháng 9 nãm 2019. 

Dieu 3. To chtrc thçrc hiçn 

1. Van phông Uy ban nhán dan tinh th%rc hin vic dng Quyt djnh nay trên 
Cong báo tinh Gia Lai và Cong thông tin din t1r tinh Gia Lai. 

2. S& Ti.r pháp thng hçip các vn ban bj bãi bO t?i  Diu 1 Quyt djnh nay vào 
Daih mic van bàn hét hiu hrc, ngrng hiu lirc thuc trách nhim rà soát cüa Uy ban 
nhân dan tinh dê trInh Chü tjch Uy ban nhân dan tinh cong bô theo quy djnh pháp 
luât. 

3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc Sâ Tài chInh; Giám dc 
các s&, ban, ngânh thuc tinh; chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xA, thành phô 
và thu tnr&ng các Ca quan, dan vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh 
flày.frVrM— 

Noi nhçIn: 
-NhirDiêu3; 
- Ti' Tinh ui'; 
- iT HDND tinh; 
- Các PCT UBND tinh; 
- Cc KTVBQPPL- Bô Ttr pháp; 
- Doàn clai biéu Quôc hi tinli; 
- Báo Gia Lai; 
- Dài Phát thanh truyn hinh tinh; 
- Liru: VT, 1TI'H, NC, K1TH. 

Vö NgQc Thành 
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