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Phụ lục II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC
MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2021

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định
hết hiệu lực, ngưng
hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12
năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các
1. Nghị quyết
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016-2020 tỉnh Kon Tum

08/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm
2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi,
Nghị
quyết
2.
bổ sung; bãi bỏ các Nghị quyết và nội
dung trong các Nghị quyết do Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Điều 2

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị
quyết số 40/2021/NQ-HĐND ngày
22 tháng 10 năm 2021 của HĐND
tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị
quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày
09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 01/11/2021
nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Nghị quyết
của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum

Điều 1

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
31/12/2021
định trong văn bản

2

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của văn bản

57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm
2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon
Tum sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị
quyết
3.
Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày
12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gian
thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.

Nội dung, quy định
hết hiệu lực, ngưng
hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
49/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng
Điểm h khoản 2 Điều 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân
22/10/2021
2
tỉnh về giá sản phẩm, dịch vụ công
ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản
lý của tỉnh Kon Tum năm 2021

31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm
2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định
cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định
4. Nghị quyết học sinh không thể đến trường và trở về
nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ
khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho
học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Điểm b khoản 1 Điều
2; Điểm b khoản 2
Điều 2; Phụ lục 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ban hành kèm theo

36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm
2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định
chức danh, số lượng, một số chế độ, chính
sách đối với những người hoạt động không
5. Nghị quyết
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố,
người trực tiếp tham gia công việc của
thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon
Tum

Điều 2; Điều 5; khoản
2 Điều 6

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị
quyết số 54/2021/NQ-HĐND ngày
22 tháng 10 năm 2021 của HĐND
tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị
quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày
13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định cụ thể 05/9/2021
khoảng cách và địa bàn để xác định
học sinh không thể đến trường và trở
về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ
lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu
ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon
Tum
Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị
quyết số 55/2021/NQ-HĐND ngày
22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị quyết số
36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 01/11/2021
năm 2020 của Hội Đồng nhân dân
tỉnh Quy định chức danh, số lượng,
một số chế độ, chính sách đối với
những người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân

3

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của văn bản

6.

26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12
năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon
Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử
Nghị quyết
dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon
Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030

7.

28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm
Nghị quyết 2020 của Hội đồng nhân tỉnh về phí và lệ
phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

8.

53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm
2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
về việc ban hành Quy định cụ thể một số
Quyết định
nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Kon Tum

Nội dung, quy định
hết hiệu lực, ngưng
hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

phố, người trực tiếp tham gia công
việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn
tỉnh Kon Tum
Đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị
quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày
14/12/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi,
bổ sung một số Điều của Nghị quyết
số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng
Tiết 2.1, tiết 2.3, khoản
12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân 24/12/2021
2 Mục III Điều 1
tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác,
sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030thực hiện trên địa bàn
tỉnh Kon Tum
- Mục I, Phần B, Phụ
Đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị
lục I: Phí sử dụng công
quyết số 80/2021/NQ-HĐND ngày 14
trình kế cấu hạ tầng (đối
tháng 12 năm 2021 của Hội đồng
với phương tiện ra, vào
nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 2
các cửa khẩu) trong
24/12/2021
Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND
Khu kinh tế cửa khẩu
ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội
quốc tế Bờ Y;
đồng tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí
- Mục III, Phần B, Phụ
trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
lục I: Phí thư viện.
- Gạch đầu dòng thứ 3, Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết
điểm a khoản 1 Điều định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30
8; điểm a khoản 2 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân
Điều 8; điểm c khoản dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều
09/10/2021
3 Điều 8; điểm a, điểm của Quy định cụ thể một số nội dung
b khoản 4 Điều 8 Quy về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi
định ban hành kèm Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
theo;
Kon Tum

4

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của văn bản

71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm
9. Quyết định 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
về phê duyệt quy hoạch khoáng sản

21/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5
năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon
Tum về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
10. Quyết định
Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

11. Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon

Nội dung, quy định
hết hiệu lực, ngưng
hiệu lực
- Các nội dung hỗ trợ
khác được Quy định
tại các khoản c, d, e, f,
g, h, i khoản 4 Điều 8
Quy định ban hành
kèm theo.
- Phân kỳ Giai đoạn
đến 2020, Giai đoạn
2021-2030, Dự trữ tại
tiết 2.1 điểm 2 khoản
III Điều 1 và tại Phụ
lục 1 ban hành kèm
theo;
- Tiết 2.3 điểm 2
khoản III Điều 1 và
Phụ lục 2 ban hành
kèm theo.
Các nội dung liên
quan đến phân kỳ
Giai đoạn đến 2020,
Giai đoạn 2021-2030,
Dự trữ tại Phụ lục 01
và Phân kỳ quy
hoạch tại Phụ lục 02
ban hành kèm theo
Quyết
định
số
21/2016/QĐ-UBND
ngày 24 tháng 5 năm
2016 của UBND tỉnh
Các nội dung liên
quan đến Phân kỳ

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

Được bãi bỏ bởi Quyết định số
07/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3
năm 2021 Phê duyệt điều chỉnh, bổ
sung Quy hoạch thăm dò, khai thác,
sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030

26/3/2021

Được bãi bỏ bởi Quyết định số
07/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3
năm 2021 Phê duyệt điều chỉnh, bổ
sung Quy hoạch thăm dò, khai thác,
sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030

26/3/2021

Được bãi bỏ bởi Quyết định số
07/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3

26/3/2021

5

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của văn bản
Tum về phê duyệt bổ sung Quy hoạch
thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản
trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030.

16/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm
2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối
với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
12. Quyết định
phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của
ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon
Tum cho Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố

29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm
2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
13. Quyết định
ban hành Quy định về công tác thi đua,
khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung, quy định
hết hiệu lực, ngưng
hiệu lực
quy hoạch tại phụ lục
ban hành kèm theo
Quyết
định
số
09/2018/QĐ-UBND
ngày 13 tháng 4 năm
2018 của UBND tỉnh

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

năm 2021 Phê duyệt điều chỉnh, bổ
sung Quy hoạch thăm dò, khai thác,
sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết
định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 19
tháng 4 năm 2021 sửa đổi, bổ sung
Điều 2 Quyết định số 16/2017/QĐUBND ngày 31 tháng 3 năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Khoản 2, khoản 3,
phân cấp quản lý an toàn thực phẩm
Khoản 4 Điều 2
đối với các cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách
nhiệm quản lý của ngành Công
Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
cho Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố
- Cụm từ “Ban Thi đua
- Khen thưởng” tại
điểm b khoản 5 Điều
4, Điều 8, khoản 2 Được thay thế bởi Quyết định số
Điều 22, khoản 3 Điều 23/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7
25, điểm a khoản 1 năm 2021 của UBND tỉnh sửa đổi,
Điều 26, khoản 4 Điều bổ sung một số điều của Quy định về
27, khoản 3 Điều 29, công tác thi đua, khen thưởng trên
khoản 2 Điều 34, Điều địa bàn tỉnh Kon Tum.
41, khoản 2, khoản 3
Điều 44;
- Cụm từ “Ban Thi đua

29/4/2021

02/7/2021

6

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định
hết hiệu lực, ngưng
hiệu lực
- Khen thưởng tỉnh”
tại điểm a khoản 4
Điều 21, điểm b khoản
1, khoản 3 Điều 26,
khoản 4 Điều 29,
khoản 4 Điều 31,
khoản 2 Điều 38,
khoản 1 Điều 43;
- Cụm từ “Lãnh đạo
Ban Thi đua - Khen
thưởng” tại điểm a
khoản 3 Điều 20;
- Cụm từ “Ban Thi đua
- Khen thưởng tỉnh”
tại khoản 2 Điều 26
Quy định về công tác
thi đua, khen thưởng
trên địa bàn tỉnh Kon
Tum ban hành kèm
theo Quyết định số
29/2018/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 10 năm
2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum (đã
được sửa đổi, bổ sung
theo khoản 12 Điều 1
của Quyết định số
14/2020/QĐ-UBND
ngày 04 tháng 5 năm
2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum).

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

7

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định
hết hiệu lực, ngưng
hiệu lực

32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm
2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
14. Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản
lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Khoản 1, khoản 2
Điều 1; Điều 2 của
Quy định ban hành
kèm theo

31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
15. Quyết định Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một
số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh
Kon Tum

Mục 25, mục 31, mục
34, mục 35, mục 36,
mục 37, mục 38, mục
41, mục 42, mục 43,
mục 45 tại Phụ lục ban
hành kèm theo

19/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm
2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử
16. Quyết định
dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan,
tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của
tỉnh Kon Tum

- Chủng loại xe ô tô
chuyên dùng của Văn
phòng Chi cục Kiểm
lâm tại mục 6.3 và
Chủng loại xe ô tô
chuyên dùng của
Trung tâm Bảo trợ và
Công tác xã hội tỉnh
tại mục 8.1 của Phụ
lục kèm theo theo.
- Tiêu chuẩn, định

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

Đã được sửa đổi, bổ sung tại QĐ số
19/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6
năm 2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
12/7/2021
tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế
tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo
Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND
ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết
định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28
tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh sửa đổi, bổ sung định mức
kinh tế - kỹ thuật một số loại cây
08/7/2021
trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon
Tum được ban hành kèm theo Quyết
định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31
tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum
Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết
định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 18
tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn,
định mức sử dụng xe ô tô chuyên
dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 28/11/2021
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon
Tum quy định tại Quyết định số
19/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng
11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum

8

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

- Khoản 13 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết
định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 02
tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy định về công tác thi đua,
khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon
Tum

02/7/2021

Khoản 1 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết
định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 15
tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều 15/01/2021
của Quy định về công tác thi đua,
khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon
Tum

Nội dung, quy định
hết hiệu lực, ngưng
hiệu lực
mức sử dụng xe ô tô
chuyên dùng của Chi
cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng tại
mục I.4.1, Chi cục
Giám định xây dựng
tại mục I.7.1 và Ban
Quản lý khu nông
nghiệp ứng dụng công
nghệ cao Măng Đen
tại mục II.3.4 của Phụ
lục kèm theo.

14/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định
về công tác thi đua, khen thưởng trên địa
17. Quyết định
bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo
Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày
22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum
14/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định
về công tác thi đua, khen thưởng trên địa
18. Quyết định
bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo
Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày
22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum

9

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của văn bản

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
19. Quyết định
bản pháp luật nhằm thực hiện phương án
đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền quy định của tỉnh.

37/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
về việc Ban hành Bảng giá tính thuế tài
20. Quyết định
nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có
tính chất lý hóa giống nhau năm 2021 trên
địa bàn tỉnh Kon Tum

39/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
21. Quyết định
về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây
trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021

Nội dung, quy định
hết hiệu lực, ngưng
hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Được bãi bỏ bởi Quyết định số
28/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8
năm 2021 của UBND tỉnh quy định
điều kiện hoạt động của xe thô sơ và
Khoản 4 mục I Điều 1
việc vận chuyển hành khách, hàng
hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe
mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và
các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh
Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết
định số 22/2021/QĐ-UBND ngày
01/7/2021 của UBND tỉnh sửa đổi
phụ lục I ban hành kèm theo Quyết
định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 17
Phụ lục I ban hành
tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân
kèm theo
dân tỉnh Kon Tum về việc Ban hành
Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với
nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý
hóa giống nhau năm 2021 trên địa
bàn tỉnh Kon Tum

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

23/8/2021

11/7/2021

Được bải bỏ bởi Quyết định số
Ý thứ nhất và ý thứ ba
43/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng
của Điều 2; Phụ lục 2
10/12/2021
12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân
ban hành kèm theo
tỉnh

10

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của văn bản

44/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
ban hành Quy định về tổ chức thực hiện
22. Quyết định
đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có
thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên
địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung, quy định
hết hiệu lực, ngưng
hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết
định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 16
tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân
Khoản 2 Điều 11 Quy
dân tỉnh sửa đổi Quy định về tổ chức
định ban hành kèm
26/11/2021
thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
theo
để giao đất có thu tiền sử dụng đất
hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
Kon Tum

Tổng số: 22 văn bản.
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không.
B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2021(1):
Tên loại
STT
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
Nội dung, quy định hết
ban hành văn bản; tên gọi của
hiệu lực, ngưng hiệu lực
văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không.
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không.

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.

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

