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QUYET DII'H 
Bãi bô mt s van ban quy phm pháp lut trong linh viyc lao dng, 
thu'ffng binh và xa hi do Uy ban nhân dan tinh Gia Lai ban hành 

UY BAN NHAN DAN TINH GIA LA! 

C'àn th Lut Td c/ni-c chInh quyn dja phu-ong ngày 19/6/2015,• 

can thLut Ban hành van ban quyphgmpháp 1u2t ngày 22/6/2015; 

Can th Nghj djnh sd 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInh pith quy 
djnh chi tiêl m5I so diêu và bin pháp thi hành Lut Ban hành van ban quy phgm 
pháp luát. 

Theo d ngh cüa Giám d6c Sâ Lao dng - Thumg binh và Xã hi, 

QUYET DjTH: 

Diêu 1. Bãi bO mt s van ban quy phim pháp 1ut trong linh vyc lao 
dng, throiig binh và xa hi do Uy ban nhân dan tinh Gia Lai ban hành, bao 
gôm: 

1. Quyt djnh s 24/2003/QD-UB ngày 05/3/2003 cüa 1Jy ban nhân dan 
tinh ye vic Quy djnh mirc thu phi dào tao,  giáo dic djnh huàng cho ngu?i lao 
dng di lam vic có th&i han  a nuâc ngoài. 

2. Chi thj s 18/2015/CT-UBND ngày 09/5/2015 cüa Uy ban nhân dan 
tinh ye vic tAng cu&ng cong tác quAn 1 nhà nuâc dôi vai lao dng rnthc ngoài 
trên dja bàn tinh Gia Lai. 

3. Quyt djnh s 25/2015/QD-UBND ngày 21/9/2015 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Gia Lai ye vic ban hành Quy chê phôi hcp 1p ho sa và to chirc cai 
nghin ma thy trên dja bàn tinh Gia Lai. 

Diêu 2. Hiu hyc thi hành 

Quyt dinh nay có hiu hrc thi hành k t1r ngày4 tháng44 nAm 2019. 

Diêu 3. T chfrc thic hin 

1. Giao Van phông IJy ban nhân dan tinh dang tái Quy& djnh nay trén Cong 
báo tinh Gia Lai và Cong thông tin din tü tinh Gia Lai. 

2. Giao S& Tu pháp tng hcTp Quy& djnh nay vàoDanh mvc  van bàn hat 
hiu hrc và ngüng hiu lic thuc trách nhim rà soAt cUa Uy ban nhân dan tinh dê 
trinh ChU tjch Uy ban than dan tinh cong bô theo quy djnh pháp lut. 



3. Chánh Vn phông Uy ban nhãn dn tinh, Giám d6c Sâ Tu Pháp, Giárn 
dôc Sâ Lao dng - Thuong binh và Xà hi; Giám doe các sô; ThU truâng the ban, 
ngãnh; ChU tjch Uy ban nhãn dan các huyn, thi x, thành phô vã Thu truing các 
c quan, dcm vi,  cá than có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.4u.u— 

Ntri nhln: 
-NhirDiêu 3; 
- Thumg tnjc Thih ui'; 
- Thuing trrc HDND tinh; 
- Cuc KTVBQPPL- B Tu pháp; 
- Doân di biêu Qu6c hOi  tinh; 
- ChU tjch, các PCT UBND tinh; 
- Báo Gia Lai; Dài PT-TH tinh; 
- Trung tam tin hQc VP UBND tinh; 
- Lmi: VT, NC, KUH, KGVX (d). 
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