
CONG HOA XA 1-10! CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc hip - Ttr do - Hanh phüc  

Gia Lai, ngày cO tháng 9 nám 2019 

QUYET DNH 

Bãi bô mt s van ban quy p1im pháp 1ut trong Iinh vlyc k hooch và diiu tir 
do Uy ban nhân dan tinh Gia Lai ban hành 

UY BAN NHAN DAN TiNH GIA LA! 

Can cCr Lust  T chtrc chInh quyn dja phucing ngày 19/6/2015; 

CAn Cu LuIt Ban hành vAn ban quy phrn phäp Iut ngày 22/6/2015; 

CAn cu Nghj djnh s 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInh phü quy djnh 

chi ti& mOt s diu va biên pháp thi hânh Lust  Ban hành vAn bàn quy pham pháp 

1ut; 

Theo d nghj cüa Giárn d& S& K ho?ch Va Dâu tu, 

QUYET B4NH: 

Diu 1. Bi bO mOt  s vAn bàn quy pham pháp 1uit trong lTnh vrc k hotch và du 

ttr do Üy ban nhàn dan tinh Gia Lai ban hành, bao gm: 

1. Chi thj s 02/CT-UB ngày 14/01/1995 v vic thrc hin phân nganh kinh th 
qu& dan và phãn khu vrc, thânh phin kinh th. 

2. Chi thj s 03/2005/CT-UB ngày 20/01/2005 v vic tang cung thuc hin các 

nhirn vi, giãi pháp tip tic phát trin kinh t - xA hi toân din, bn vttng. 

3. Chi thj s 08/2009/CT-UB ngày 13/7/2009 v vic tAng ci.thng chinh sách 

khuyn khIch, h trç phát trin kinh t tp th trên dja bàn tinh Gia Lai. 

4. Clii thj s6 1 1/2009/CT-UB ngày 11/8/2009 v vic quân 1 và sCr ding ngun 

v6n h trçl phát trin chInh thirc (ODA). 

Di,. 2. 1-Liti hrc thi hành 

Quyt djnh nay cO hiu hrc thi hãnh k tü ngày . i.Q. tháng . .L nAm 2019. 

Diu 3. T6 chi'rc thiyc hin 

1. Giao Van phông Uy ban nhân dan tinh dAng Cong báo tinh và dAng trên Cng 

thông tin dien tü cüa Uy ban nhân dan tinh d6i vâi Quyt djnh nay. 
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1. Giao Vmn phông Uy ban nhân dan tinh dãng Cong báo tinh và dng trên Cng 

thông tin din tcr cüa LJy ban nhãn dan tinh di vi Quy& djnh nay. 

2. Giao Sâ Tu phIp t6ng hçip Quyt djnh nay vào Danh mi1c van ban h& hiu 1irc, 

ngung hiu krc thuOc  trách nhiêm rà soát cCia Uy ban nhân dan tinh d trInh Chü tjch Uy 

ban nhân dan linh cong b theo quy dlnh  pháp 1ut. 

3. Chánh Vmn phông Uy ban than dan tinh; Giám d& S Tu pháp; Giárn dc S 

K hotch và Diu tu; Giám d6c các so; Thi truOng các ban, ngành; Chü tjch Uy ban 

nhân dan các huyn, thj xA, thành ph và Thu truOn các ca quail, &in vi,  cá nhan có 

Lien quan chju trách nhiem  thi hãnh Quyt djnh này11  

Noi iiIzin: 
-NhtrBiu3; 
- Cic KTVBQPPL-B Ttr j,háp; 
- Thu&ng trrc Tinh üy; 
- Thtrng trtrc IIDND tinh; 
- Doàn Di biêu Quoc hi tinh; 
- ChCi tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ulnh do VP UBND tinh; 
- Bo Gia Lai; 
- Dài Phãt thanh và Truyn hinh tinh; 
- Trung tarn tin hQc; 
- Ltru:VT, NC, KTTH. 
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