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QUYET DNH 
Bãi bó Quyt d!nh  s 24/201 1/QD-UBND: ngày 23 tháng 9 nam 2011 cüa Uy 

ban nhân dan tinh Cia Lai v vic quy d!nh  mire qua tng chñc th9, m.nig th9 
ngu'ôi cao tuôi trên dia bàn tinh 

UY BAN NIIAN DAN TiNH GIA LA! 

Can cá Luç2t Td chá chInh quyn djaphtwng ngày 19 tháng 6 näm 2015; 
Can c& Luçt Ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nám 2015, 
Can c&Nghj djnhsó 34/2016/ND-CF ngày 14 tháng 5 nám 2016 cza C'hInhphü 

quy djnh chi tiêt m5t so diêu và bin pháp thE hành Luat  Ban hành van ban quy phQm 
pháp luát; 

Theo dé nghj ca Giám dOc So Tài chInh tai TO trInh sO: 362/TTr-STC 
ngày 19/9/2019. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Bãi bó Quyt djnh s 24/201 1/QD-UBND ngày 23 tháng 9 näm 2011 cüa 
Uy ban nhãn dan tinh Gia Lai ye vic quy djnh mirc qua tng chüc thç, müng th9 ngU.Yi 
cao tuôi trên dja bàn tinh Gia Lai. 

Diu2. Hiu Luc thi hành 
Quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành kê tü ngày O- tháng-lOnàm 2019. 
Diu 3. To chu'c thy'c hin 
1. Giao Van phàng Uy ban nhãn dan tinh thlrc hin vic dang Cong báo tinh và dàng 

trên Cong thông tin din t1r cüa Uy ban nhân dan tinh dôi vâi Quyêt djnh nay. 
2. Giao Si Tu pháp tong hçp vào danh m1ic van bàn hêt hiu lirc, ngung hiu hrc 

thuc trách thim rà soát cüa Uy ban nhan dan tinh dê trInh Chü tjch Uy ban nhân dan 
tinh cong bô theo quy djnh pháp Iut. 

3. Chánh Van phOng Uy ban nhán dan tinh; giám dôc So Tài chInh; giám dOc các 
sO, ban, ngành thuc tinh; ch tjch Uy ban than dan các huyn, thj xã, thành phô và thu 
truOng các cci quan, dcn vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh naya'. *_ 

Noi nhln: 
-NhuDiêu3; 
-TTTinhu; 
- U HDND tinh; 
- Die ChU tjch, các PCT UBND tinh; 
- Cc KTVBQPPL - B T.r pháp; 
- Doàn di biêu Quôc hi tinh; 
- Các PCVP UBND tinh; 
- Liru: VT, KTfH. 
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