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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 24/2018/NQ-HĐND 

 

Kon Tum, ngày 19 tháng 7 năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết 

do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 6 

 

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

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon Tum ban hành; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 

đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành không còn phù hợp với quy định 

của pháp luật, cụ thể: 

1. Bãi bỏ các Nghị quyết: 

a) Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phương án hỗ trợ mạng lưới Thú y viên cơ sở tỉnh Kon 

Tum; 

b) Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020; 

c) Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô 

chở người dưới 10 chỗ ngồi. 

2. Bãi bỏ Mục II “Tờ trình số 68/TT-UB ngày 14 tháng 12 năm 2000 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về xin phê duyệt phương án xây dựng mạng lưới thú y xã, 
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phường, thị trấn” của Nghị quyết số 05/2001/NQ-HĐ ngày 03 tháng 01 năm 

2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình tại kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khoá XI Kỳ 

họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng     

7 năm 2018./. 
 CHỦ TỊCH 

Đã ký 

Nguyễn Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


