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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 25/2016/QĐ-UBND            Kon Tum, ngày  20  tháng 6 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

KonTum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 52/TTr-STP ngày 

30/5/2016, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bãi bỏ 05 (năm) văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh KonTum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật, 

cụ thể: 

1. Chỉ thị số 01/2004/CT-UBND ngày 02/5/2004 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các 

cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

3. Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

4. Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định trình tự, 

thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

5. Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND ngày 26/4/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 



           CÔNG BÁO / Số 17+18+19+20/ 25 - 06 - 2016 
 

103 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký 

ban hành. 

Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy 

định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số Điều 

và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch 

UBND các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Lại Xuân Lâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


