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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: 08/2019/NQ-HĐND Kon  Tum, ngày 18 tháng 7 năm 2019 

             

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các Nghị quyết và 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 8 

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 61/TTr-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 và Tờ trình số 

89/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị 

ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các Nghị quyết và 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. Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

67/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum 

Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 4 Quy định phân cấp ngân sách nhà nước 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

67/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum như sau: 

“6. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn các huyện, thị xã, thành 

phố không phân biệt cơ quan thu: Ngân sách cấp tỉnh 20%, ngân sách cấp huyện 

80%. Riêng nguồn thu tiền cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng 

đất, đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư do cấp tỉnh phê duyệt và trực tiếp quản lý, tổ 

chức đấu thầu, đấu giá: Ngân sách cấp tỉnh 100%.” 

 Điều 2. Bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 
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1. Bãi bỏ các Nghị quyết: 

a) Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 về thông 

qua Đề án định giá rừng để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

b) Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 về sửa 

đổi một phần Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 2 về thông qua Đề án định giá rừng 

để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Bãi bỏ nội dung trong các Nghị quyết: 

a) “Mục III. Về Tờ trình xin chủ trương quy định mức phụ cấp hàng tháng 

cho Công an viên thuộc Công an xã số 62/TT-UB ngày 15 tháng 12 năm 1999” 

của Nghị quyết số 12/1999/NQ-HĐ ngày 25 tháng 12 năm 1999 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum về Tờ trình và các chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.  

b) “Mục II. Về Tờ trình xin chủ trương thu phí sử dụng bãi đối với các 

doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Lào” của Nghị quyết số 20/2000/NQ-HĐ ngày 11 

tháng 5 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Tờ trình và chuyên 

đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa VIII. 

c) “Mục XI. Về việc tổ chức sắp xếp mạng lưới khai thác và chế biến 

khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh” của Nghị quyết số 04/2002/NQ-HĐ 

ngày 21 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về các 

chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa VIII. 

d) Quy định “Về tổ chức Công an xã” tại điểm 1.1, khoản 1 mục II, phần 

thứ 2 Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng 

Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020" ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an 

ninh trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-

2020. 

đ) Quy định “Về chế độ phụ cấp hàng tháng đối với phó trưởng Công an 

xã, công an viên thường trực, công an viên ở thôn, làng” tại điểm 2.1, khoản 2 

mục II, phần thứ 2 Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự 

của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020" ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu 

quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
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giai đoạn 2014-2020. 

Điều 3. 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 8 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 7 

năm 2019./. 

 CHỦ TỊCH 

Đã ký 

Nguyễn Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


