Cơ quan: Ủy ban Nhân
dân tỉnh Gia Lai
Email:
ubndtinh@gialai.gov.vn
Thời gian ký:
04.09.2019 09:04:21
+07:00

UY BAN NHAN DAN
TINH GIA LAI
S:

O /QD-UBND

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Gia La!, ngày

tháng 9 nám 2019

ci

QUYET
A .
A
Ye viçc cong ho Danh m1ic gom 01 thu tc hanh chinh bt bai bö thuçc
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CHU TICH UY BAN NHAN DAN T!NH
Can cIt Lut T chlrc chInh quyn dja phiwng ngày 19/6/20 15;
CAn cIt Nghj djnh s 63/2O1OIND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phU v kim
soát thU tue hânh chInh;
Can cIt Nghj djnh s 92/201 7/ND-CP ngây 07/8/2017 cUa ChInh phU v slra dii, b
sung mt so diêu cUa các Nghj djnh lien quan den kiêm soát thU tiic hành chmnh;
CAn eli Thông tu s 02/201 7/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cUa BO truâng, ChU
thim VAn phông ChInh phU huàng dn ye nghip viii kiêm soát thU tiic hành chInh;
Xét d nghj cUa Chánh VAn phông UBND tinh,
QUYET DjTH:
Diu 1. Cong b kern theo Quy& djnh nay Danh miic gm 01 thU tic hành chInh
bj biii bO thuEc thm quvên giâi quyêt cia UBND các x. phuing, thi trân trén ci sâ
vic
Quyêt djnh so 3615/QD-BQP ngáy 22/8/20 19 cUa B truOng B Quôc phông
cong b thU tic hành chInh bj bäi bO 11th virc chInh sách thuOc pham vi churc nAng
quân 1 cUa BO QuOc phông (Phy lyc kern theo).
Diu 2. Quy& djnh có hiu 1xe thi hành k tli ngày k.
Chánh VAn phóng UBND tinh; ChU tjch UBND các huyn, thj xA, thành ph;
ChU tjch TJBND các xA, phuing, thj tn vfrcác to chIte, cá nhân có lien quan chlu
trách nhim thi hãnh Quyet djnh này./
ye

Ntii nhIn:
- Nhu Diêu 2;
- Cic KS TTHC - Van phông ChInh phU;
- UBND cap x (UBND huyn sao
- C6ng thông tin din tCr tinh;
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