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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH   N TU  

C N  H A    H   CHỦ N H A V  T NA  

  c     - Tự d  - H       c 

Số: 17/2019/QĐ-UBND    Kon Tum, ngày  13   tháng 11  năm 2019 

 

 

QUYẾT  ỊNH 

Bãi bỏ toàn b  hoặc m t phầ  các vă  bản quy ph m pháp lu t  

do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

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; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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 08/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 111/TTr-STP ngày  

04 tháng 11 năm 2019. 

 

QUYẾT  ỊNH: 

 

 iều 1. Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các văn bản quy phạm pháp luật do 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành: 

1. Bãi bỏ toàn bộ 17 văn bản quy phạm pháp luật (13 Quyết định và 04 Chỉ 

thị);  

2. Bãi bỏ một phần tại 02 văn bản quy phạm pháp luật (03 nội dung tại 02 

văn bản). 

(có Danh mục văn bản và nội dung bãi bỏ kèm theo) 

Lý do bãi bỏ: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

 iều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2019. 

 iều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; 

Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, 
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thành phố, các xã, phường, thị trấn và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 T . ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

Nguyễ  Vă  Hòa 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH   N TU  

C N  H A    H   CHỦ N H A V  T NA  

  c     - Tự d  - H       c 

 

 

DANH MỤC  

VĂN BẢN BÃI BỎ TOÀN PHẦN HOẶC M T PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 13 /11 /2019        

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 . VĂN BẢN BÃI BỎ TOÀN B : 

1. Quyết định số 38a/1999/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống các tội phạm của tỉnh Kon Tum; 

2. Quyết định số 43/2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 

An toàn giao thông tỉnh Kon Tum; 

3. Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và 

truyền thông trực thuộc Sở Bưu chính - Viễn thông; 

4. Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động 

phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức 

chở người dưới 05 người hoặc bè. 

Việc quản lý đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn 

hoặc sức chở dưới 05 người hoặc bè khi hoạt động trên đường thủy nội địa thực 

hiện theo quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đăng ký phương tiện 

thuỷ nội địa.   

5. Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Đề án định giá rừng để giao, cho thuê và 

bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

6. Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức trợ cấp xã hội, chúc thọ, 

mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum;  

7. Quyết định 35/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về bổ sung số lượng lực lượng Công an xã tỉnh Kon 

Tum; 
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8. Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động 

của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

9. Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi một phần Quyết định số 

22/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh về việc phê 

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

bàn tỉnh Kon Tum; 

10. Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành tiêu chí học sinh học bán trú trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum; 

11. Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành tiêu chí học sinh trung học phổ thông 

được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 

tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

12. Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định mức chi và nguồn kinh phí thực hiện đảm 

bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

13. Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum; 

14. Chỉ thị số 13/2001/CT-UB ngày 23 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về điều kiện an ninh, trật tự đối với 

một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện; 

15. Chỉ thị số 09/2003/CT-UB ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Nghị định số 58/2001/NĐ-

CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; 

16. Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường sự phối hợp giữa các cấp các ngành 

trong công tác thi hành dân sự; 

17. Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 về nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong 

giai đoạn mới. 
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II. N I DUNG BÃI BỎ TR N  CÁC VĂN BẢN (03 nội dung trong 

02 văn bản): 

1. Điểm 1.1 khoản 1, Mục II, phần thứ hai 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 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban 

hành 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; 

2. Điểm 2.1 khoản 2, Mục II, phần thứ hai 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 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban 

hành 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;  

3. Khoản 5, Mục I, Điều 1 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ các văn bản pháp luật nhằm thực hiện phương án đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền quy định của tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


