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QUYET DINH 
V vic bãi bô Quyt djnh s 14/2014/QD-UBND ngày 24/3/2014 

cüa Uy ban nhân dan tinh Quãng Tn ban hành Quy ch tip nhn, 
xtr I phãn ánh, kin ngh cüa cá nhãn, t chfrc v quy d!nh  hành chInh 

trên dja bàn tinh Quang Trj 

UY BAN NHAN DAN TINII QUANG TR! 

Can cii- Luçt T char chInh quyn dja phu-cmg ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Can cü Luát Ban hành van ban quy phgm pháp 1ugt ngày 22 tháng 6 nám 

2015, 
C'án ci Nghj djnh s 34/2016/ND-CF ngày 14 tháng 5 näm 2016 cza 

ChInh phü quy djnh chi tiét m5t so diëu và bin pháp thi hành Lut Ban hành 
van ban quy phgm pháp lugt, 

Theo dé nghj cza Chánh Vánphông Uy ban nhán dan tinh. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Bãi bô Quyt djnh 14/2014/QD-UBND ngày 24/3/20 14 cüa Uy ban 
nhãn dan tinh Quãng Trj Ban hành Quy chê tip nhn và xCr 1 phãn ánh kiên 
nghj cüa cá nhân, to chüc ye quy djnh hành chInh trén dja bàn tinh Quáng Tn. 

.A A F A S A S S Then 2. Quyet dnh nay co hiçu hrc thi hanh ke tr ngay 18/8/2020. 
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dOc Sà Tu pháp, Thu 

truâng các Co quan chuyên môn, cci quan thuc Uy ban nhân dan tinh, Chü tjch 
Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thãnh phô; ChU tjch UBND các xâ, phi.thng, 
thi tr&i và các tO chirc, cá nhãn có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt 
djnh nay.!. - 

Noi nhân: 
-NhtiDiu2; 
- Van phông ChInh phü; 
- Cic Kiêm tra van ban QPPL - B Tu pháp; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- UBMUQVN tinh; 
- Các Ca quan chuyên mon thuc UBND tinh; 
- Ban Quãn 1' cac Khu kinh t 
- UBND cac huycn, thành pho, th1 xa; 
- UBND eác x, phr&ng, thj tr.n; 
- Trung tam Tin hçc tinh; 
-Luu: VT,NC. 
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