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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
TINH QUANG  TR! Dic Ip - Tir do - Hnh phñc 

S:  1f  /2020/QD4JBND Quáng Tn, ngày63 thang nàm 2020 

QUYET D!NH 
V vicbãi bô Quyt dlnh  s 08/2014/QD-UBND ngày 11/02/2014 

cua UBND tinh Quang Tr quy  dnh  so ltrqng, chu'c danh, muc phi cap doi 
vói nhü'ng ngtrôi hot dng không chuyên trách và khoán kinh phi hot 
dng ai vói các to chóc chInh trj - xã hi & xã, phirô'ng, thj trn và thôn, 

bàn, khu ph trên d!a  bàn tinh Quãng TrI 

UY BAN NHN DAN T!NH QUANG TRI 

Can thLu2t Td chic chInh quyn djaphtro'zg nàm 2015; 
('an ct- Luat  Ban hânh van ban quy phgm pháp lutt nám 2015, 
('an ci Nghj djnh so 34/2016/ND-('P ngày 14 tháng 5 nàm 2016 cza 

GhInh phi quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lu42t Ban hành 
van ban quy phgm pháp lu2t; 

Theo dé nghj cüa Giám dóc Sà N5i vy tçii T& trInh sO 470/TTr-SNV ngày 
2 4/7/2020. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Bâi bô Quy& djnh s 08/2014/QD-UBND ngày 11/02/2014 cüa 
UBND tinh Quâng Trj quy djnh so h.rqng, chrc danh, mirc phii cap dôi vi 
nhng nguJi hot dng không chuyên trách và khoan kinh phI hoat dng doi vth 
các to chrc chInh trj - xã hi & xâ, phi.r&ng, thj trân và thôn, bàn, khu phô trên 
dja bàn tinh Quâng Trj. 

Diu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1irc thi hành ké tü ngày14 tháng 8 näm 2020. 
Chánh VAn phông Uy ban than dan tinh, Giám doe S& Ni vii, Thu tru&ng 

các ci quan chuyên rnôn, cci quan thuc U ban nhân dan tinh, ChU tjch Uy ban 
nhân dan các huyn, thj xã, thành phô và Chü tjch UBND xa, phithng, thj trãn chju 
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Nqi nhân: 
- Nhu Diéu 2; 
- Ciic Kiêm tra van ban QPPL - B Tu pháp; 
- Vu pháp die B Ni vi; 
- Thithng true Tinh Ciy; 
- Thu&ng trirc HDND tinh; 
- UBMT tinh; 
- Chi tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các cci quan chuyên mon thuc UBND tinh; 
- UBND các huyn, thj xA, thành ph6; 
- Trung tarn Tin lice tinh; 
-Ltru:VT,NC. 
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