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QUYET D!NH 
Bãi bö Quy djnh s 19381QD-UBngày 12/?/2003 cüa UBND tinh 
ye xay drng, phe duyçt va thirc hiçn quy iroc cua thon va khu pho 

trên dja bàn tinh Quãng TrI 

UY BAN NHAN DAN TNH QUANG TRJ 

Can th Lut T chic chinh quyn dja phtrong ngày 19/6/2015, 
Can ci Quyt djnh s 22/2018/QD-T/Tg ngày 08/5/2018 cia Thz tiding 

chInh phi ye xáy dtng, thirc hin hu'ung idic, quy idic. 
Can th Ng/ii quyt s 20/2020/NQ-HDND ngày 2 1/4/2020 cia Hç$i 

dóng nhân dan tinh Quáng Trj ye vic bâi bó Nghj quyêt cia H5i dóng nhán 
dan tinh Quáng Trj; 

Theo d nghj cia Giám dc Sà Van hoá - The thao và Du ljch. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Bãi bó toàn b Quy djnh s 1938/QD-UB ngãy 12/9/2003 cia 

UBND tinh ye xây dirng, phê duyt và thirc hin quy uc cüa thôn và khu 

phô trên dja bàn tinh Quàng Trj. 
L do: Các can cü pháp 1 cüa Quy djnh dã h& hiu hrc; vic thrc hin 

Quy djnh không phü hçip vi Quyêt djnh s 22/201 8/QD-TTg ngày 08/5/2018 
cüa Thu tix&ng chInh phü v xây dimg, thirc hin hucing u&, quy thc. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k ban hành. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S Van hoá, Th thao và Du 
Ijch; Thu tru&ng các S&, ban ngành, hi, doàn the cap tinh; Chü tjch UBND 
các huyn, thj xã, thành phô, các ca quan, dcm vj, to chi'rc, cá nh có lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

Noi nhIn: 
- Nhtr Diu 2; 
• TT'.HDND tinh (b/c); 
- Chü tjch, các PCT; 
- Ban VHXH, HDND tinh; 
-Luu:VT,VX. 
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