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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 104/QĐ-UBND Kon Tum, ngày  25  tháng 02  năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

hoặc một phần năm 2019 

 

CHỦ TỊCH 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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 13/TTr-STP ngày 11 

tháng 02 năm 2020, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

toàn bộ hoặc một phần trong năm 2019 (chi tiết tại các Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Quyết định này được công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang 

thông tin điện tử Sở Tư pháp, trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và đăng trên Công báo tỉnh Kon Tum. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ danh mục văn bản 

do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực năm 2019 tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm 
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quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 

đình chỉ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có).  

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật danh mục văn bản tại Điều 1 Quyết 

định này vào Hệ cơ sở dữ liệu làm cơ sở pháp lý phục vụ cho việc kiểm tra, xử 

lý văn bản theo quy định tại 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. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hòa 

 

 

 



CÔNG BÁO/Số 23+24/ Ngày 06-03-2020                       55 
 

DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM NĂM 2019 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày  25  tháng 02  năm 2020  của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum). 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019: 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1.  Nghị quyết 
20/2011/NQ-HĐND 

ngày 05/8/2011 

Về thông qua Đề án định giá rừng để 

giao, cho thuê và bồi thường rừng tự 

nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

18/7/2019 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. 

28/7/2019 

2.  Nghị quyết 
32/2013/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2013  

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. 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

18/7/2019 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. 

28/7/2019 

3.  Nghị quyết 
41/2017/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2017 

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của Qu  bảo hiểm y tế trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

19/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của 

HĐND tỉnh Quy định mức giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm 

28/7/2019 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  vi thanh toán của Qu  bảo hiểm y tế trong 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

4.  Nghị quyết 
19/2019/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2019 

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của Qu  bảo hiểm y tế trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

58/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

HĐND tỉnh Quy định mức giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm 

vi thanh toán của Qu  bảo hiểm y tế trong 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

20/12/2019 

5.  Nghị quyết 
08/2015/NQ-HĐND 

ngày 04/5/2015  

Về việc ban hành quy định tiêu chí dự 

án trọng điểm nhóm C tỉnh Kon Tum. 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

61/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

HĐND tỉnh Bãi bỏ các Nghị quyết và 

một số nội dung Nghị quyết do Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

20/12/2019 

6.  Nghị quyết 
03/2010/NQ-HĐND 

ngày 05/4/2010 

Về chức danh, số lượng, một số chế độ 

chính sách đối với cán bộ, công chức 

xã, phường, thị trấn và những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố. 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

61/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

HĐND tỉnh Bãi bỏ các Nghị quyết và 

một số nội dung Nghị quyết do Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

20/12/2019 

7.  Nghị quyết 
31/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 

Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội năm 2019. 

Hết hiệu lực theo thời hạn và nội dung 

của văn bản. 

 

31/12/2019 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

8.  Nghị quyết 
11/2018/NQ-HĐND, 

ngày 19/7/2018 

Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo 

(học phí) thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Kon Tum năm học 2018-2019. 

Hết hiệu lực theo thời hạn và nội dung 

của văn bản (chỉ áp dụng trong năm học 

2018-2019). 

31/5/2019 

9.  Quyết định 

69/2014/QĐ-UBND, 

ngày 08/12/2014 

 

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí 

khuyến công địa phương và quy định 

mức h  trợ cho các hoạt động khuyến 

công địa phương trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

01/2019/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý 

kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt 

động khuyến công, xây dựng và thực hiện 

đề án từ nguồn kinh phí khuyến công của 

tỉnh Kon Tum. 

31/01/2019 

10.  Quyết định 
14/2017/QĐ-UBND, 

ngày 21/03/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý 

nhà nước về hoạt động bán hàng đa 

cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

02/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp 

giữa các cơ quan liên quan trong công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động 

kinh doanh theo phương thức đa cấp trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

12/02/2019 

11.  Quyết định 
04/2019/QĐ-UBND, 

ngày 22/3/2019  

Về việc ban hành Bảng giá tính thuế 

tài nguyên đối với nhóm, loại tài 

nguyên có tính chất lý hóa giống nhau 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Hết hiệu lực theo thời hạn và nội dung 

của văn bản 
31/12/2019 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

12.  Quyết định 
49/2013/QĐ-UBND, 

ngày 18/12/2013 

Ban hành mức thu thủy lợi phí trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

Được thay thế bởi Quyết định 

07/2019/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của 

UBND tỉnh Quy định giá cụ thể sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020. 

19/5/2019 

13.  Quyết định 
918/QĐ-UBND, 

ngày 12/9/2014  

Ban hành Quy chế phổ biến thông tin 

thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

Được thay thế bởi Quyết định 

08/2019/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy chế phổ biến 

thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

19/5/2019 

14.  Quyết định 
59/2009/QĐ-UBND, 

ngày 16/11/2009 

Về việc giao nhiệm vụ và phân cấp 

quản lý nghĩa trang. 

Được thay thế bởi Quyết định 

10/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản 

lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang và cơ 

sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

30/6/2019 

15.  Quyết định 
41/2015/QĐ-UBND, 

ngày 30/9/2015  

Về việc quy định tiêu chí xét duyệt hồ 

sơ đề nghị thành lập Văn phòng công 

chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số  

11/2019/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 

41/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 

2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

vềviệc quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ 

đề nghị thành lập Văn phòng công chứng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

10/8/2019 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

16.  Quyết định 
55/2013/QĐ-UBND, 

ngày 31/12/2013 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp 

trong công tác quản lý nhà nước và 

hoạt động giám định tư pháp trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

Được thay thế bởi Quyết định số  

12/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp 

trong quản lý nhà nước về công tác giám 

định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

10/9/2019 

17.  Quyết định 
45/2013/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2013  

Ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

Được thay thế bởi Quyết định số  

13/2019/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định phạm vi 

vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi, 

việc cắm mốc chỉ giới và khoảng cách 

giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

11/10/2019 

18.  Quyết định 
10/2012/QĐ-UBND, 

ngày 12/3/2012  

Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt 

và quản lý quy hoạch đô thị trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

Được thay thế Quyết định số 

16/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định công tác 

lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và 

quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

13/11/2019 

19.  Quyết định 
26/2016/QĐ-UBND, 

ngày 22/6/2016  

Về việc ban hành Quy định công tác 

lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh 

và quản lý quy hoạch xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Được thay thế Quyết định số 

16/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định công tác 

lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và 

quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn 

13/11/2019 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

tỉnh Kon Tum. 

20.  Quyết định 
38a/1999/QĐ-UB, 

ngày 06/8/1999 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống các tội 

phạm của tỉnh Kon Tum. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

22/11/2019 

21.  Quyết định 
43/2001/QĐ-UB, 

ngày 05/12/2001  

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Ban An toàn giao thông 

tỉnh Kon Tum. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

22/11/2019 

22.  Quyết định 
58/2006/QĐ-UBND, 

ngày 25/10/2006 

Về việc thành lập Trung tâm Công 

nghệ thông tin và truyền thông trực 

thuộc Sở Bưu chính - Viễn thông. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

22/11/2019 

23.  Quyết định 
39/2009/QĐ-UBND, 

ngày 18/11/2009  

 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. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

22/11/2019 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

24.  Quyết định 
22/2011/QĐ-UBND,  

ngày 29/8/2011  

Phê duyệt Đề án định giá rừng để giao, 

cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

22/11/2019 

25.  Quyết định 
31/2011/QĐ-UBND, 

ngày 19/10/2011  

Về việc quy định  mức  trợ cấp  xã  

hội, chúc thọ, mừng thọ đối với người 

cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

22/11/2019 

26.  Quyết định 
35/2012/QĐ-UBND, 

ngày 20/8/2012  

Về bổ sung số lượng lực lượng Công 

an xã tỉnh  Kon Tum. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

22/11/2019 

27.  Quyết định 
05/2013/QĐ-UBND, 

ngày 22/01/2013  

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức 

và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

22/11/2019 

28.  Quyết định 
13/2014/QĐ-UBND, 

ngày 19/02/2014  

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 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

22/11/2019 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

để giao, cho thuê và bồi thường rừng 

tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

29.  Quyết định 
33/2014/QĐ-UBND, 

ngày 26/6/2014  

Ban hành tiêu chí học sinh học bán trú 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

22/11/2019 

30.  Quyết định 
31/2014/QĐ-UBND, 

ngày 05/9/2014  

Ban  hành  tiêu  chí  học  sinh  trung  

học phổ thông được hưởng chính  sách 

h  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. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

22/11/2019 

31.  Quyết định 
26/2015/QĐ-UBND, 

ngày 04/6/2015  

Quy định mức chi và nguồn kinh phí 

thực hiện đảm bảo trật tự, an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

22/11/2019 

32.  Quyết định 
57/2015/QĐ-UBND, 

ngày 30/12/2015  

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Qu  Bảo vệ và Phát 

triển rừng tỉnh Kon Tum. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

22/11/2019 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

33.  Quyết định 
35/2018/QĐ-UBND, 

ngày 21/12/2018  

Về việc ban hành Bảng đơn giá các 

loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum năm 2019. 

Hết hiệu lực theo thời hạn và nội dung 

của văn bản. 

 

31/12/2019 

34.  Quyết định 
37/2018/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2018  

Ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên đối với sản phẩm rừng tự 

nhiên và Bảng giá tính thuế các loại 

lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019. 

Hết hiệu lực theo thời hạn và nội dung 

của văn bản. 
31/12/2019 

35.  Quyết định 
36/2018/QĐ-UBND, 

ngày 21/12/2018  

Ban hành Bảng đơn giá nhà, công 

trình xây dựng năm 2019 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

Hết hiệu lực theo thời hạn và nội dung 

của văn bản. 

 

31/12/2019 

36.  Chỉ thị 
13/2001/CT-UB ngày 

23/7/2001  

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. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

22/11/2019 

37.  Chỉ thị 
09/2003/CT-UB  

ngày 07/10/2003  

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. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

22/11/2019 

38.  Chỉ thị 
04/2009/CT-UBND 

30/7/2009  

Về việc tăng cường sự phối hợp giữa 

các cấp các ngành trong công tác thi 

hành dân sự. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

22/11/2019 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

39.  Chỉ thị 
02/2013/CT-UBND 

ngày 16/8/2013  

Về nâng cao hiệu quả hoạt động  của  

Hội Luật gia các  cấp trên địa bàn tỉnh  

Kon  Tum  trong  giai đoạn mới. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 

22/11/2019 

Tổng số: 39 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có. 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/
2019(1) 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 

01 Quyết định 
574/QĐ-UBND ngày 

05/6/2009 

Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Được thay thế bởi Quyết định số 

11/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 về 

việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

29/4/2018 

Tổng số: 01 văn bản. 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có. 

_______________ 
1
 Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của các kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố. 

 


