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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: 41/2017/QĐ-UBND           Kon Tum, ngày  23  tháng 8 năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 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 ngày 

22/6/2015; 

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; 

Căn cứ Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị 

quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1247/SKHĐT-

KTĐN ngày 21/7/2017; Sở Y tế tại Tờ trình số 1963/SYT-TCCB ngày 24/7/2017; 

Sở Tư pháp tại Tờ trình số 73/TTr-STP ngày 08/8/2017. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bãi bỏ 49 (bốn mươi chín) văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể: 

1. Quyết định số 973/QĐ-UB ngày 06/5/1996 của UBND tỉnh Kon Tum 

về việc ban hành quy trình thu nộp tiền cây đứng. 

2. Quyết định số 32/2002/QĐ-UB ngày 24/4/2002 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện KonPlong. 
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3. Quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 24/4/2002 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc đổi tên Trung tâm y tế huyện KonPlong (cũ) thành Trung tâm Y tế 

huyện Kon Rẫy. 

4. Quyết định số 52/2005/QĐ-UBND ngày 19/9/2005 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Tu Mơ Rông. 

5. Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, 

thanh toán và quyết toán phí an ninh trật tự. 

6. Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, 

thanh toán và quyết toán mức thu phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

7. Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, 

thanh toán và quyết toán mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

8. Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và 

thanh quyết toán phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

9. Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, 

thanh toán và quyết toán mức lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

10. Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, 

thanh toán và quyết toán mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường  trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

11. Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, 

thanh toán và quyết toán mức thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép các hoạt 

động liên quan đến tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

12. Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, 

thanh toán và quyết toán mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích 

lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

13. Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, 
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thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

14. Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, 

thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

15. Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, 

thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

16. Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, 

thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí đăng ký, quản lý hộ khẩu trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

17. Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, 

thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài 

làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

18. Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, 

thanh toán và quyết toán mức thu phí bình tuyển, công nhận cây m , cây đầu 

dòng, vườn giống, cây lâm nghiệp, rừng giống  trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

19. Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, 

thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

20. Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc miễn một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. 

21. Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế về vận động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

22. Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và 

thanh quyết toán Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn. 

23. Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và 

thanh quyết toán mức thu lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 
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24. Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và 

thanh quyết toán lệ phí cư trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

25. Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và 

thanh quyết toán  lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu 

công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

26. Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 

19/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu, 

quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

27. Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc điều chỉnh và ban hành mới các loại phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

28. Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc thành lập Quỹ quốc phòng- an ninh ở cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

29. Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh 

Kon Tum về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

30. Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - an 

ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

31. Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

32. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh 

Kon Tum về quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô bị tạm giữ 

do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

33. Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 30/01/2014 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

34. Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành một số mức chi cho công tác xóa mù chữ, hỗ trợ phổ 

cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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35. Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh 

Kon Tum về định mức hoạt động, mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu 

diễn đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh. 

36. Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh 

Kon Tum về ban hành lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp 

thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

37. Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh 

Kon Tum ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

38. Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh 

Kon Tum về thu phí tham quan di tích lịch sử Ngục Kon Tum và Bảo tàng tỉnh. 

39. Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 UBND tỉnh Kon 

Tum quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

40. Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh 

Kon Tum quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh 

nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

41. Chỉ thị số 27/CT-UB ngày 26/10/1994 của UBND tỉnh Kon Tum về 

việc tăng cường quản lý thu thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, liên 

doanh, liên kết, giao khoán, làm thuê... với doanh nghiệp Nhà nước. 

42. Chỉ thị số 38/CT-UB ngày 14/11/1995 của UBND tỉnh Kon Tum về 

tăng cường công tác thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

43. Chỉ thị số 20/1998/CT-UB ngày 24/6/1998 của UBND tỉnh Kon Tum 

về việc ổn định và công khai mức thuế đối với hộ sản xuất kinh doanh công 

thương nghiệp ngoài quốc doanh. 

44. Chỉ thị số 13/1999/CT-UB ngày 05/6/1999 của UBND tỉnh Kon Tum 

về tăng cường và thống nhất quản lý phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.  

45. Chỉ thị số 04/2000/CT-UB ngày 29/5/2000 của UBND tỉnh Kon Tum 

về việc chỉ đạo triển khai chế độ kế toán hộ kinh doanh công thương nghiệp và 

dịch vụ ngoài quốc doanh. 

46. Chỉ thị số 10/2000/CT-UB ngày 15/8/2000 của UBND tỉnh Kon Tum 

về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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47. Chỉ thị số 07/2001/CT-UB ngày 17/4/2001 của UBND tỉnh Kon Tum 

về việc tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh xe gắn máy trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

48. Chỉ thị số 01/2002/CT-UB ngày 04/01/2002 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc tăng cường quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải 

ngoài quốc doanh. 

49. Chỉ thị số 05/CT-UB ngày 02/6/2005 của UBND tỉnh Kon Tum về 

tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước và xử lý nợ đọng. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ lĩnh vực quản 

lý nhà nước của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, bãi bỏ hoặc đề nghị cấp 

có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các văn 

bản quy định tại Điều 1 Quyết định này (nếu có). 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày  02 tháng 9 năm 2017.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

  
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


