
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINII GIA LA! Dc 1Ip - Tiy do - Hin1i phñc 

Se1: & /QD-UBND Gia Lai, ngày 16 tháng 8 nám 2019 

QUYET D!NII 
V vic phê duyt uy trinh ni b giãi quyt thu tiic hành chInh thuc thârn 

quyn tiep n1imn, giãi qnyt cüa S& Tu pháp tinh Gia Lai 

CHU TICH UV BAN NHAN DAN T!NH 

Can cCr Lut Te1 chüc chInh quyn dja phucng ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cir Nghj djnh se1 61/2018/ND-CP ngày 23 tháng 4 närn 2018 cüa Chinh 
phü v thrc hin Co ch rnt cira, mt cra lien thông giái quy& thu tic hành chInh; 

Can cCr Thông tu se1 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 näm 2018 cüa Van 
phông ChInh phü huâng dn thi hành rnt se1 quy djnh cüa Nghj djnh 
se1 61/201 8IND-CP ngày 23 tháng 4 nAm 2018 cüa ChInh phi'i v thrc hin co ch 
rnt cüa, mt cira lien thông trong giài quy& thu tic hành chInh; 

Xét d nghj cüa Giárn de1c Sâ Tu pháp, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay quy trinh ni b giãi quyêt thu t1ic 
hành chInh thuc thm quyn giái quy& cüa So Tix pháp, áp diing trên dja bàn tinh 
Gia Lai (Phy lyc kern theo,). 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k. 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám de1c SO Tu pháp, Giárn de1c 
Trung tam Plc vi hành chInh cong I nh các te1 chic, cá nhân có lien quan chju 
trách nhim thi hành Quy& djnh nay. 

Nci nhân: .. 
- Nhir Dieu 2; 
- Cuc Klein soát TTFIC-Vän phông ChInh phü; 
- Chü tjch, cac Phó Chñ tjch UBND tinh; 
- Cong thông tin din tcr tinh; 
- Ltru: VT, NC. 

CHU TICH 
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