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Phụ lục I
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 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 TOÀN BỘ NĂM 2021
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
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

2.

Nghị quyết

3.

Nghị quyết

4.

Nghị quyết

67/2016/NQBan hành Quy định về phân cấp ngân
HĐND ngày 09 sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn
tháng 12 năm 2016 2017 - 2020
Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu
68/2016/NQchí, định mức phân bổ chi thường
HĐND ngày 09
xuyên ngân sách địa phương năm
tháng 12 năm 2016
2017
Quy định việc phân chia nguồn thu
35/2017/NQtiền chậm nộp cho ngân sách các cấp
HĐND ngày 11
chính quyền địa phương tỉnh Kon Tum
tháng 12 năm 2017
giai đoạn 2017 - 2020
Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 4
Chương II Quy định ban hành kèm
12/2018/NQtheo Nghị quyết số 67/2016/NQHĐND ngày 19 HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016
tháng 7 năm 2018
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định
về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh
Kon Tum giai đoạn 2017-2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2021

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2021

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2021

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2021

2

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

Nghị quyết

Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ
38/2018/NQcông ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm
HĐND ngày 13
quyền quản lý của tỉnh Kon Tum giai
tháng 12 năm 2018
đoạn 2018- 2020

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

22/10/2021

Nghị quyết

Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu
42/2018/NQtiền cấp quyền khai thác tài nguyên
HĐND ngày 13 nước cho các cấp ngân sách trên địa
tháng 12 năm 2018 bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 20172020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản

5.

6.

7.

8.

9.

Tên gọi của văn bản

Nghị quyết

33/2020/NQQuy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo
HĐND ngày 13 (học phí) thuộc phạm vi quản lý của
tháng 7 năm 2020
tỉnh Kon Tum năm học 2020- 2021

Nghị quyết

Về kéo dài thời gian thực hiện Nghị
quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13
23/2021/NQtháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân
HĐND ngày 09 dân tỉnh Kon Tum quy định giá dịch
tháng 7 năm 2021
vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc
phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
năm học 2020-2021

Quyết định

Về việc ban hành Quy định tổ chức và
43/2008/QĐ-UBND
hoạt động của Chi cục Dân số- Kế
ngày 22 tháng 9
hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế
năm 2008
tỉnh Kon Tum

Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
48/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10
năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
quy định mức học phí giáo dục mầm
non, giáo dục phổ thông công lập năm
học 2021-2022 và không thu học phí
học kỳ I năm học 2021-2022 thuộc
phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
48/2021/NQ-HĐND ngày 22/10/2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định
mức học phí giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông công lập năm học 20212022 và không thu học phí học kỳ I năm
học 2021-2022 thuộc phạm vi quản lý
của tỉnh Kon Tum
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
18/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi
bỏ Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND

31/12/2021

22/10/2021

22/10/2021

30/6/2021

3
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản

Tên gọi của văn bản

10. Quyết định

Về việc ban hành Quy định về việc sử
60/2009/QĐ-UBND dụng xe thô sơ, xe gắn máy; xe mô tô
ngày 18 tháng 11 hai, ba bánh và các loại xe tương tự để
năm 2009
vận chuyển hàng hóa và hành khách
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

11. Quyết định

Về việc ban hành Quy chế thu thập,
21/2011/QĐ-UBND
quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng
ngày 22 tháng 8
dữ liệu tài nguyên và môi trường trên
năm 2011
địa bàn tỉnh Kon Tum.

12. Quyết định

27/2011/QĐ-UB
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và
ngày 07 tháng 9 hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc
năm 2011
gia Chư Mom Ray.

13. Quyết định

Về việc ban hành Quy chế phối hợp
32/2014/QĐ-UBND
liên ngành về giải quyết việc nuôi con
ngày 13 tháng 6
nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn
năm 2014
tỉnh Kon Tum

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy
định tổ chức và hoạt động của Chi cục
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực
thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum
Được thay thế bởi Quyết định số
28/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy
định điều kiện hoạt động của xe thô sơ
và 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 Kon
Tum
Được thay thế bởi bởi Quyết định số
09/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban
hành Quy chế thu thập, quản lý, khai
thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ
liệu về tài nguyên và môi trường trên
địa bàn tỉnh
Được thay thế bởi Quyết định số
13/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc ban hành Quy chế về tổ chức và
hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc
gia Chư Mom Ray
Được thay thế bởi Quyết định số
20/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy chế phối hợp liên ngành về

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

23/8/2021

05/4/2021

30/4/2021

10/7/2021

4
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố
nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum

14. Quyết định

49/2014/QĐ-UBND Về việc ủy quyền cấp Giấy chứng
ngày 16 tháng 9 nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
năm 2014
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

15. Quyết định

62/2014/QĐ-UBND
Về việc quy định diện tích đất tối thiểu
ngày 18 tháng 11
được tách thửa đối với đất ở
năm 2014

16. Quyết định

09/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về chức
ngày 27 tháng 3 năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
năm 2015
tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

17. Quyết định

Về việc sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 8
Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND
20/2015/QĐ-UBND
ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Kon
ngày 24 tháng 4
Tum về Quy định một số nội dung về
năm 2015
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon

Được bãi bỏ bởi Quyết định số
25/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi
bỏ Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND
ngày 16 tháng 9 năm 2014 về việc ủy
quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất
Được thay thế bởi Quyết định số
26/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành quy định điều kiện tách thửa đất,
điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất
và diện tích tối thiểu được tách thửa đối
với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kon
Tum
Được thay thế bởi Quyết định số
37/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
31/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9
năm 2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy định cụ thể
một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên

06/8/2021

11/8/2021

28/11/2021

09/10/2021

5
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản

Tên gọi của văn bản
Tum ban hành kèm theo

18. Quyết định

24/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về tổ chức
ngày 27 tháng 5 và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Kon
năm 2015
Tum.

19. Quyết định

27/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy phối hơ ̣p trong quản lý
ngày 10 tháng 6 nhà nước về đăng ký giao dich
̣ bảo
năm 2015
đảm trên điạ bàn tin̉ h Kon Tum

20. Quyết định

36/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong
ngày 11 tháng 8 công tác theo dõi tình hình thi hành
năm 2015
pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

21. Quyết định

Về việc ban hành Quy định chức năng,
49/2015/QĐ-UBND
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
ngày 18 tháng 12
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
năm 2015
Kon Tum.

22. Quyết định

01/2016/QĐ-UBND
Về quy định việc cấp Giấy phép xây
ngày 11 tháng 01
dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
năm 2016

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
địa bàn tỉnh Kon Tum
Được thay thế bởi Quyết định số
34/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh
ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của của Sở Tư pháp tỉnh Kon
Tum.
Được thay thế bởi Quyết định số
03/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy chế phối hợp quản lý nhà
nước về đăng ký biện pháp bảo đảm
bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Được thay thế bởi Quyết định số
30/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy chế phối hợp theo dõi tình
hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Kon Tum
Được thay thế bởi Quyết định số
40/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh
ban hành Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Kon Tum.
Được thay thế bởi Quyết định số
15/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy
định việc cấp Giấy phép xây dựng trên
địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

27/11/2021

04/02/2021

09/10/2021

06/12/2021

04/6/2021

6
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản

Tên gọi của văn bản

23. Quyết định

05/2016/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm
ngày 05 tháng 02 vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
năm 2016
Sở Tài nguyên và Môi trường

24. Quyết định

Về việc phê duyệt phương án giá nước
268/QĐ-UBND
sạch sinh hoạt tại Khu kinh tế cửa
ngày 25 tháng 3
khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi,
năm 2016
tỉnh Kon Tum

25. Quyết định

13/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định một số nội dung về
ngày 10 tháng 3 công tác quản lý dự án sử dụng vốn
năm 2017
nhà nước của tỉnh Kon Tum

26. Quyết định

Về việc phê duyệt giá tiêu thụ nước
1346/QĐ-UBND
sạch sinh hoạt của Nhà máy nước thị
ngày 13 tháng 12
trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon
năm 2017
Tum

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
Được thay thế bởi Quyết định số
41/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Kon Tum;
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
11/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành biểu giá nước sạch sinh hoạt do
Nhà máy cấp nước khu trung tâm Khu
kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện
Ngọc Hồi và Nhà máy cấp nước thị trấn
Đăk Hà, huyện Đăk Hà,tỉnh Kon Tum
cung cấp
Được thay thế Quyết định số
36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định một số nội dung về quản
lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
của tỉnh Kon Tum
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
11/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành biểu giá nước sạch sinh hoạt do
Nhà máy cấp nước khu trung tâm Khu
kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện
Ngọc Hồi và Nhà máy cấp nước thị trấn
Đăk Hà, huyện Đăk Hà,tỉnh Kon Tum
cung cấp

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

12/12/2021

23/4/2021

28/11/2021

23/4/2021

7
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản

Tên gọi của văn bản

27. Quyết định

Về việc bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều1
14/2018/QĐ-UBND
Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND
ngày 11 tháng 5
ngày 18 tháng 11 năm 2014 củaỦy
năm 2018
ban nhân dân tỉnh Kon Tum

28. Quyết định

07/2019/QĐ-UBND Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ
ngày 10 tháng 5 công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon
năm 2019
Tum giai đoạn 2018- 2020

29. Quyết định

Về việc quy định (tạm thời) tiêu
1009/QĐ-UBND
chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
ngày 20 tháng 9
chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên
năm 2019
địa bàn tỉnh Kon Tum

30. Quyết định

31. Quyết định
32. Quyết định

Về việc ban hành Bảng giá tính thuế
37/2020/QĐ-UBND
tài nguyên đối với nhóm, loại tài
ngày 17 tháng 12
nguyên có tính chất lý hóa giống nhau
năm 2020
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
39/2020/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng đơn giá các
ngày 18 tháng 12 loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon
năm 2020
Tum năm 2021
40/2020/QĐ-UBND Ban hành Bảng đơn giá nhà, công
ngày 18 tháng 12 trình xây dựng năm 2021 trên địa bàn
năm 2020
tỉnh Kon Tum

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
Được thay thế bởi Quyết định số
26/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành quy định điều kiện tách thửa đất,
điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất
và diện tích tối thiểu được tách thửa đối
với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kon
Tum
Được thay thế bởi Quyết định số
48/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy
định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công
ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
năm 2021
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
05/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô
tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của
tỉnh Kon Tum

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

11/8/2021

28/12/2021

07/3/2021

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2021

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2021

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2021

8
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản

33. Quyết định

34. Quyết định

35. Quyết định

36. Quyết định

37. Quyết định

Tên gọi của văn bản

Ban hành Bảng giá tính thuế tài
41/2020/QĐ-UBND nguyên đối với sản phẩm rừngtự nhiên
ngày 18 tháng 12 và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản
năm 2020
rừng trồng,vườn trồng trên địa bàn
tỉnh Kon Tum năm 2021
46/2020/QĐ-UBND
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm
ngày 31 tháng 12
2021 trên địa bàn tỉnh KonTum
năm 2020
Sửa đổi phụ lục I ban hành kèm theo
Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND
ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy
22/2021/QĐ-UBND
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc
ngày 01 tháng 7
Ban hành Bảng giá tính thuế tài
năm 2021
nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên
có tính chất lý hóa giống nhau năm
2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Về việc kéo dài thời gian thực hiện
Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND
24/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban
ngày 26 tháng 7 nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định giá
năm 2021
cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy
lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai
đoạn 2018-2020
Về việc bãi bỏ một số quy định của
Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND,
43/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy
ngày 10 tháng 12 ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc
năm 2021
ban hành Bảng đơn giá các loại cây
trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm
2021

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2021

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2021

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2021

Được thay thế bởi Quyết định số
48/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy
định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công
ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
năm 2021

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

28/12/2021

31/12/2021

9
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

Tổng số: 37 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không.
B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/20211
Tên loại văn
STT
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

Nghị quyết

04/2007/NQHĐND ngày 26
tháng 3 năm 2007

02

Nghị quyết

10/2007/NQHĐND ngày 11
tháng 7 năm 2007

03

Nghị quyết

04

Nghị quyết

16/2011/NQHĐND ngày 05
tháng 8 năm 2011
17/2011/NQHĐND ngày 05
tháng 8 năm 2011

Về phát triển các vùng kinh tế động lực
tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có
tính đến năm 2020.
Về huy động các nguồn lực phát triển
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh
Kon Tum giai đoạn 2007- 2010, có tính
đến năm 2015
Về xây dựng và phát triển các ngành
kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực
của tỉnh đến năm 2020.
Về thông qua Đề án tổng thể xây dựng
nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn
2011- 2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2015

10

05

06

07

08

Nghị quyết

Nghị quyết

Nghị quyết

Nghị quyết

11/2013/NQHĐND ngày 04
tháng 7 năm 2013
35/2013/NQHĐND ngày 12
tháng 12 năm
2013
01/2016/NQHĐND ngày 05
tháng 6 năm 2016
71/2016/NQHĐND ngày 09
tháng 12 năm
2016

Nghị quyết

08/2018/NQHĐND ngày 19
tháng 7 năm 2018

10

Nghị quyết

22/2019/NQHĐND ngày 18
tháng 7 năm 2019

11

Quyết định

29/2011/QĐUBND ngày 26
tháng 9 năm 2011

Quyết định

05/2014/QĐUBND ngày 27
tháng 01 năm
2014

09

12

Về thông qua Đề án nâng cao hiệu quả
công tác đấu tranh phòng, chống tội
phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2013- 2015, định
hướng đến năm 2020
V/v 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
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016 2020
Về kế hoạch đầu tư công năm 2017
Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều
1 của Nghị quyết số 16/2011/NQHĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và
phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và
sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm
2020
Quy định nội dung và mức chi thực hiện
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020
Về việc phê duyệt Đề án xây dựng và
phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và
sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm
2020
V/v 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

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2017

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2020

11
13

14

Quyết định

Quyết định

15

Quyết định

16

Chỉ thị

17

Chỉ thị

15/2016/QĐUBND ngày 13
tháng 5 năm 2016
31/2018/QĐUBND ngày 14
tháng 11 năm
2018
38/2020/QĐUBND ngày 17
tháng 12 năm
2020
01/2013/CTUBND ngày 23
tháng 7 năm 2013
05/2011/CTUBND ngày 23
tháng 5 năm 2011

Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh
giai đoạn 2016-2020
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2
Điều 1 của Quyết định số 29/2011/QĐUBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt
Đề án xây dựng và phát triển các ngành
kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực
của tỉnh đến năm 2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2020

Về việc quy định giá thóc thu thuế sử
dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa
bàn tỉnh Kon Tum

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2020

Tăng cường công tác thông tin đối ngoại
trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn
2013-2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2020

Về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ
em tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy
định trong văn bản

31/12/2020

Tổng số: 17 văn bản.
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 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.

