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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  48/2018/NQ-HĐND Kon  Tum, ngày 13 tháng 12 năm 2018 

 

NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các  

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

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 7 

 

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 133/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung trong các 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 sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

1. Bãi bỏ các Nghị quyết: 

a) Nghị quyết số 21/2000/NQ-HĐ ngày 19/5/2000 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa VIII, Kỳ họp bất thường về việc ban hành bản quy định cụ thể về quản 

lý Nhà nước và định hướng nội dung; trình tự, thủ tục xây dựng, thực hiện 

hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; 

b) Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về 

quy định chính sách hỗ trợ lãi suất tại các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-

2020. 

Đối với hộ gia đình đã thực hiện việc vay vốn theo Nghị quyết số 

06/2017/NQ-HĐND được tiếp tục hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết 

này đến hết thời hạn vay ghi trong hợp đồng. 

2. Bãi bỏ nội dung trong các Nghị quyết: 

a) Mục I “Quy định về bảo vệ và phát triển rừng, khai thác, chế biến và 

tiêu thụ gỗ” của Nghị quyết về các chuyên đề, đề án do Ủy ban nhân dân tỉnh và 

các ngành báo cáo trong kỳ họp ngày 20/7/1995 tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khóa VII; 
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b) Mục XII, “Về tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa 

bàn tỉnh” của Nghị quyết số 04/2002/NQ-HĐ ngày 21/10/2002 về các chuyên đề 

do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

VIII. 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 8 khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 17/2018/NQ-

HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum, như 

sau: 

“8. Chi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức công tác tuyên 

truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý và kỹ năng công tác hòa giải cho cán bộ 

chuyên trách công tác Hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật: Thực hiện 

theo quy định tại Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. 

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, 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 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 

12 năm 2018./. 
 CHỦ TỊCH 

Đã ký 

Nguyễn Văn Hùng 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


