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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
        Số: 43/2021/QĐ-UBND                  Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ một số quy định của Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 

18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban 

hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
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; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật giá; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
288/TTr-SNN ngày 09 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ một số quy định tại Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 

18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành 

Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021. Cụ thể: 

1. Bãi bỏ các quy định sau tại Điều 2: 

Người ký: Trung tâm Phục vụ hành chính
công
Email: vanthu-kontum@chinhphu.vn
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
Thời gian ký: 15.12.2021 16:03:13 +07:00

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-sua-doi-nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-2016-306857.aspx
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a) Quy định: “- Bảng đơn giá các loại cây trồng ban hành kèm theo Quyết 
định này áp dụng cho tất cả các đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi 
đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công 
cộng và mục đích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.” 

b) Quy định: “- Trong quá trình thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng 
mặt bằng cụ thể, nếu phát sinh các đối tượng cây trồng, sự kiện mới, phức tạp 
chưa được quy định trong Bảng đơn giá này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

sẽ quyết định cụ thể cho từng trường hợp, dự án trên cơ sở đề nghị của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan.” 

2. Bãi bỏ Phụ lục 2 (Nguyên tắc và phương pháp áp dụng mức giá bồi 

thường) ban hành kèm theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây 
dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Lê Ngọc Tuấn 

 


