
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI cifU NGHIA VIT NAM 
TfNHGIALAI DQc 1p  - Tr do - Hanh phüc 

S6: 34 /2019/QD-UBND Gia Lai, ngày 04 tháng40nám 2019 

QUYET rnrm 
Bãi bô mt s van ban quy phm pháp 1ut trong linh vic 

Giao thông vn tãi do Uy ban nhãn dn tinh Gia Lai ban hành 

UY BAN NHAN DAN TiNH GIA LAI 

Can cir Lut T chirc chInh quyn dja phiio'ng ngày 19/6/2015; 

Can cir Lust Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut ngày 22/6/20 15; 

Can cir Nghj djnh s 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa Chinh phü quy 
djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hânh Lut Ban hành van bàn quy phm 
pháp 1u.t; 

Theo d nghj cüa Giám dc S& Giao thông vn tái, 

QUYET DJNH: 

Diu 1.Bäi bö mt s van ban quy phm pháp Iut trong linh vyc giao 
thong vn tai do Uy ban nhan dan tinh Gia Lai ban hanh, bao gom: 

1. Quyt djnh s 83/2006/QD-UBND ngày 19/10/2006 cüa Uy ban nhãn 
dan tinh ban hành mt so quy djnh ye mt so bin pháp cii the và trách nhim 
cüa các ngành, các cap trong cong tác dam bâo trt tr, an toàn giao thông trén 
dja bàn tinh. 

2. Quyt djnh s 95/2007/QD-UBND ngây 23/10/2007 cüa IJy ban nhân 
dan tinh ye vic sCra dôi, bô sung mt so diêu cüa Quyêt djnh 83/2006/QD-
UBND ngày 19/10/2006 cüa Uy ban nhãn dan tinh ban hành mt so quy djnh ye 
mt s bin pháp cii the và trách thim cüa các ngành, các cap trong cong tác 
dam bâo tr.t t1r, an toãn giao thông trên dja bàn tinh. 

.A . . Dieu 2. Hiçu Iirc thi hanh 

Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k trngày.41.. tháng.tQ. näm 2019. 

Diu 3. T chüc thirc hin 
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TM. UIBAN NTHAN DAN 
1 ANCILJ T!CH 

r 

oNgQcThãnh 

1. Giao Van phông Üy ban nhân dan tinh Gia Lai thirc hin vic dàng cong 
báo tinh và dän tái trên Cong thông tin din tCr cüa Uy ban nhán dan tinh Gia 
Lai dôi vâi Quyêt djnh nay. 

2. Giao Si Tu pháp tng hçip vào danh m1ic van bàn ht hiu hrc, ngimg 
hiu 1rc thuc trách nhirn rà. soát cüa Uy ban nhãn dan tinh dê trInh Chü tjch Uy 
ban nhãn dan tinh. cong bô theo quy dlnh  pháp Iut. 

3. Chánh Van phông Uy ban nhán dan tinh; Giám dc S& Tu pháp; Giám 
dôc các s&, ban, ngânh thueic  tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xa, 

thành phô và Thu tru&yf,  cp cci quan, don vj có lien quan chju trách nhim thi 
hânh Quyêt djnh nàyi1  

Niti nh2n: 
- NhLr Diêu 3; 
-UTinhuS' 
- iT HDND tinh; 
- Các PCT UBND tinh; 
- Cc KTVBQPPL - BO Dr pháp; 
- Sâ Ttr pháp; 
- Doãn dai biu Quôc hi tinh; 
- Trung tam TH; 
-BáoGiaLai; 
- Dài Phat thanh truyén hInh tinh; 
-Ltru: VT,NC. 
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