
UY BAN NHAN DAN 
TINE GIA LA! 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  - Tir do - HinIi phüc  

St: ptI /QD-UBND Gia Lai, ngày % tháng S nám 2019 

QUVET DNH 
A A A A S A• A 9' Ps 9 5 P P. Ve vice phe duyçt quy trinli ni bQ gial quyet cac thu tijc hanli ehrnh thu9c 

t1im quyn giãi quyt cüa Sö Van hoá, The thao và Dii llch 
áp ding trên dla  bàn tinli Gia Lai 

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TIN!! 

Can cr LuIt T6 chüc chInh quyn dja phixang 19/6/20 15; 

Can cu Nghj djnh s 61/2018/ND-CP ngãy 23/4/2018 cüa Chmnh phü v thrc 
hin co ch rnt ci'ra, rnt cüa lien thông trong giâi quyt TI'HC; Thông tu' s 
01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa Van phông ChInh phü hisó'ng dn thi hành 
mt s quy djnh cüaNghj djnh 61/2018/NSS-CP; 

Xét d nghj cüa Giárn dc S& Van boa, 'Th thao và Du ljch tai  To' trI nh s 
68/TTr-SVHTTDL ngày 31/7/2019, 

QUYET DINE: 

Di1u 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy trInh ni b giâi quy& thu tic 
hành chInh thuc thiin quyn giãi quy& cüa So Van hoá, Th thao và Du ljch áp 
dung giài quy& trên dja bàn tinh Gia Lai (Phy lye kern theo,). 

Di1ii 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh; Giárn dc So' Van hoá, Th thao và Du flch y,a 

các t chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hàrih Quy& djnh nayJj,,,/ 

Na! 1,/iOn: 
- Nhix Diêu 2; 
- Cic KSTTHC - VAn phông Chinh phü; 
- Chü tich,  các Phó ChCi tch UBND tinh; 
- Cing thông tin din tcr flith; 
- S Thông tin và Truyên thông (Phông CN'FT); 
- Ltni: VT, NC. 

CHU TICH 
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