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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 2020

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020.
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:

1.

2.

3.

Số 15/2007/NQHĐND ngày
11/7/2007.

Về kết quả rà soát quy hoạch lại ba
loại rừng tỉnh Kon Tum.

Nghị quyết

Số 28/2007/NQHĐND ngày
17/12/2007.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 11
tháng 7 năm 2007 của Kỳ họp thứ 8
Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX về
kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại
rừng tỉnh Kon Tum.

Nghị quyết

Số 10/2009/NQHĐND ngày
09/12/2009

Về Đề án Quy hoạch tổng thể phát
triển các Khu công nghiệp trên địa
bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

Nghị quyết

Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
35/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 07
năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa
đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung
trong Nghị quyết do Hội đồng nhân dân
tỉnh Kon Tum ban hành.
Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
35/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm
2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong
Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh
Kon Tum ban hành.
Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định
trong văn bản.

23/7/2020

23/7/2020

31/12/2020

2
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản

4.

Nghị quyết

Số 13/2010/NQHĐND ngày
19/7/2010.

5.

Nghị quyết

Số 09/2013/NQHĐND ngày
04/7/2013.

6.

7.

8.

9.

Tên gọi của văn bản
Về việc thông qua Đề án "Quy hoạch,
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức
tỉnh Kon Tum đến năm 2020, đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương".
Về thông qua quy hoạch bảo vệ và
phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai
đoạn 2011- 2020.

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.

31/12/2020

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

31/12/2020

Nghị quyết

Số 04/2014/NQHĐND ngày
11/7/2014.

Về chức danh, số lượng, một số chế
độ chính sách đối với người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn,
tổ dân phố.

Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 07
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 phố, người trực tiếp tham gia công
việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết

Số 24/2015/NQHĐND ngày
09/12/2016.

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định
mức phân bổ vốn đầu tư phát triển
nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn
2016 - 2020 tỉnh Kon Tum.

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

31/12/2020

Nghị quyết

Số 69/2016/NQHĐND ngày
09/12/2016.

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2016 – 2020.

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

31/12/2020

Số 79/2016/NQHĐND ngày
09/12/2016.

Về việc thông qua Đề án tổ chức, xây
dựng, huấn luyện, hoạt động và chế
độ, chính sách đối với dân quân tự vệ
trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn
2017 - 2020.

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

31/12/2020

Nghị quyết

26/7/2020

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

Tên gọi của văn bản

Số 77/2016/NQHĐND ngày
09/12/2016.

Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon
Tum.

11. Nghị quyết

85/2016/NQHĐND ngày
09/12/2016.

Quy định khoảng cách và địa bàn để
xác định học sinh không thể đến
trường và trở về nhà trong ngày; quy
định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc
nấu ăn cho học sinh.

12. Nghị quyết

Số 07/2017/NQHĐND ngày
21/7/2017.

Quy định về bố trí sử dụng phí bảo vệ
môi trường đối với nước thải sinh hoạt
trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

13. Nghị quyết

Số 09/2017/NQHĐND ngày
21/7/2017.

Về Đề án phát triển lâm nghiệp theo
hướng bền vững giai đoạn 2016 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

10. Nghị quyết

14. Nghị quyết

Số 45/2017/NQHĐND ngày
11/12/2017.

15. Nghị quyết

Số 34/2018/NQ-

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội
dung của Nghị quyết số 77/2016/NQHĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định
về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon
Tum.
V/v sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
Đã được thay thế bởi Nghị quyết số
28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm
2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và
lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
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
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 bãi bỏ bởi Nghị quyết số
35/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm
2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong
Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh
Kon Tum ban hành.
Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định
trong văn bản.

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực
23/7/2020

23/7/2020

23/7/2020

31/12/2020

Đã được thay thế bởi Nghị quyết số
28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm
2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và
lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

23/7/2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định

31/12/2020

4
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản
HĐND ngày
07/12/2018

Tên gọi của văn bản
quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày
09/12/2016 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh.

Số 40/2018/NQHĐND ngày
13/12/2018.

Quy định mức chi và việc sử dụng
kinh phí để thực hiện chế độ dinh
dưỡng đối với huấn luyện viên, vận
động viên thể thao thành tích cao tỉnh
Kon Tum

Số 50/2018/NQHĐND ngày
13/12/2018.

Bổ sung khoản 1 Điều 1 của Nghị
quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11
tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về chức danh, số lượng, một
số chế độ chính sách đối với người
hoạt động không chuyên trách ở cấp
xã, ở thôn, tổ dân phố.

18. Nghị quyết

Số 11/2019/NQHĐND ngày
18/7/2019.

19. Nghị quyết

Số 16/2019/NQ-

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
quyết số 34/2018/NQ- HĐND ngày
07/12/2018 của HĐND tỉnh về sửa
đổi, bổ sung Điều 1 NQ số
69/2016/NQ- HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon
Tum.
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều

16. Nghị quyết

17. Nghị quyết

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

trong văn bản.

Đã được thay thế bởi Nghị quyết số
72/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ
dinh dưỡng đặc thù cho các huấn luyện
viên, vận động viên thể thao tập trung tập
huấn, thi đấu của tỉnh Kon Tum.
Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
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 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.

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

31/12/2020

26/7/2020

31/12/2020

Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 23/7/2020

5
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản
HĐND ngày
18/7/2019.

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

của Nghị quyết số 77/2016/NQHĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và
Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND
ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi,
bổ sung một số nội dung Nghị quyết
số 77/2016/NQ-HĐND về phí và lệ
phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào
tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý
của tỉnh Kon Tum năm học 2019 –
2020.

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

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

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

23/7/2020

Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020.

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

31/12/2020

Số 45/2019/NQHĐND ngày
09/12/2019.

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.

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

31/12/2020

Số 12/2020/NQHĐND ngày
17/4/2020.

Sửa đổi, bổ sung một số điều trong
các Nghị quyết về phí và lệ phí do
HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

Đã được thay thế bởi Nghị quyết số
28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm
2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và
lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

20. Nghị quyết

Số 17/2019/NQHĐND ngày
18/7/2019.

21. Nghị quyết

Số 42/2019/NQHĐND ngày
19/12/2019.

22. Nghị quyết

23. Nghị quyết

23/7/2020

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

24. Nghị quyết

Số 29/2020/NQHĐND ngày
13/7/2020.

25. Nghị quyết

Số 50/2020/NQHĐND ngày
27/10/2020.

Tên gọi của văn bản
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số
45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12
năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
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.
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số
29/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7
năm 2020 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ
sung Điều 1 Nghị quyết số
45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12
năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
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.

26. Quyết định

Số 108/QĐ-UB
ngày 25/5/1993.

Về việc ban hành quy định lập quỹ
phòng chống lụt bão.

27. Quyết định

Số 675/QĐ-UB
ngày 15/10/1994.

Về việc ban hành quy chế tạm thời
quy trình khắc phục hậu quả thiên tai.

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
31/12/2020
trong văn bản.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định
31/12/2020
trong văn bản.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

04/5/2020

04/5/2020

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

Tên gọi của văn bản

28. Quyết định

Số 428/1998/QĐUB ngày
09/4/1998.

Về việc ban hành tạm thời định mức
vật tư, kỹ thuật chủ yếu cho cây trồng
vật nuôi trong các chương trình
khuyến nông, khuyến lâm của tỉnh

29. Quyết định

Số 01/1999/QĐUB ngày
20/01/1999.

Về việc ban hành quy chế hoạt động
của Ban điều hành dự án trồng mới 05
triệu ha rừng tỉnh Kon Tum.

30. Quyết định

Số 14/2000/QĐUB ngày
12/5/2000.

Về công bố kết quả kiểm kê rừng năm
1998.

31. Quyết định

Số 08/2001/QĐUB ngày
14/3/2001.

Về việc ban hành Quy chế quản lý,
thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp
xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
nước địa phương.

32. Quyết định

Số 76/2004/QĐUBND ngày
30/9/2004.

Về việc ban hành Quy định tạm thời
về tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất
lượng chính quyền cơ sở.

33. Quyết định

Số 78/2009/QĐUBND ngày

Về việc phê duyệt Đề án quy hoạch
tổng thể phát triển các khu công

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của
UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy
phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh
Kon Tum ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn
bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
Được thay thế bởi Quyết định số
36/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12
năm 2020 Ban hành Quy định tiêu chuẩn
đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương
ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Kon Tum.
Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

04/5/2020

04/5/2020

04/5/2020

04/5/2020

24/12/2020

31/12/2020

8
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản
31/12/2009.

Tên gọi của văn bản
nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến
năm 2020.

34. Quyết định

Số 24/2010/QĐUBND ngày
08/6/2010.

Về việc quy định mức trợ cấp xã hội
đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

35. Quyết định

Số 26/2010/QĐUBND ngày
10/6/2010.

Về việc ban hành bảng giá cây đứng
gỗ tròn khai thác từ rừng tự nhiên.

Số 33/2010/QĐUBND ngày
23/8/2010

Về việc ban hành Đề án quy hoạch
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức
tỉnh Kon Tum từ nay đến năm 2020,
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã
hội của địa phương.

36. Quyết định

37. Quyết định

Số 15/2011/QĐUBND ngày
21/6/2011.

Ban hành Quy định về bảo vệ môi
trường trong chăn nuôi, giết mổ gia
súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon
Tum.

38. Quyết định

Số 27/2013/QĐUBND ngày
18/7/2013.

Về ban hành Quy chế tuyển dụng
công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh
Kon Tum.

39. Quyết định

Số 28/2013/QĐUBND ngày

Quy định các mức trợ cấp xã hội hàng
tháng; mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc,

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

trong văn bản.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
31/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 Ban
hành biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa
bàn tỉnh Kon Tum.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
22/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm
2020 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,
nội dung trong văn bản quy phạm pháp
luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định
trong văn bản.

25/11/2020

24/7/2020

31/12/2020

Được bãi bỏ bởi Quyết định số
22/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm
2020 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,
24/7/2020
nội dung trong văn bản quy phạm pháp
luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
ban hành.
Được thay thế bởi Quyết định số
26/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10
năm 2020 Ban hành Quy chế tuyển dụng 20/10/2020
công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon
Tum.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
25/11/2020
31/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11

9
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản
11/8/2013.

40. Quyết định

Số 34/2013/QĐUBND ngày
16/8/2013.

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

nuôi dưỡng hàng tháng và mức hỗ trợ
mai táng phí đối với người khuyết tật
trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát
triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn
2011 – 2020.

năm 2020 Ban hành biểu giá nước sạch
sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

41. Quyết định

Số 52/2013/QĐUBND ngày 26
tháng 12 năm
2013.

Ban hành Quy chế phối hợp công bố,
công khai thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của cơ quan
hành chính nhà nước cấp trên địa bàn
tỉnh Kon Tum.

42. Quyết định

53/2013/QĐUBND ngày
27/12/2013.

Về việc ban hành Quy định tiếp nhận,
xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức,
cá nhân về quy định hành chính trên
địa bàn tỉnh Kon Tum.

43. Quyết định

Số 18/2014/QĐUBND ngày
11/3/2014.

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
về việc ban hành giá nước sạch sinh
hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum.

44. Quyết định

Số 28/2014/QĐUBND ngày
06/5/2014.

Về việc quy định bảng giá tính lệ phí
trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe
máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

45. Quyết định

Số 36/2014/QĐUBND ngày

Về chức danh, số lượng, một số chế
độ,chính sách đối với những người

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định
trong văn bản.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
29/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11
năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung và bãi
bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum ban hành về kiểm soát thủ
tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
29/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11
năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung và bãi
bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum ban hành về kiểm soát thủ
tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Được thay thế bởi Quyết định số
30/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11
năm 2020 Ban hành biểu giá nước sạch
sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
22/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm
2020 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,
nội dung trong văn bản quy phạm pháp
luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4
Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

31/12/2020

22/11/2020

22/11/2020

22/11/2020

24/7/2020

15/8/2020

10
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản
21/7/2014.

Tên gọi của văn bản
hoạt động không chuyên trách ở cấp
xã và cấp thôn, tổ dân phố.

46. Quyết định

Số 48/2014/QĐUBND ngày
04/9/2014.

Ban hành Quy định quy trình thẩm
định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp,
sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu
hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện
hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò
chơi điện tử công cộng.

47. Quyết định

Số 55/2014/QĐUBND ngày
06/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá tính
lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô
tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

48. Quyết định

Số 13/QĐ-UBND
ngày 12/01/2014.

Về việc quy định giá tiêu thụ nước
sạch của Công trình cấp nước sinh
hoạt xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh
Kon Tum.

49. Quyết định

Số 01/2015/QĐUBND ngày
12/01/2015.

Về việc ban hành quy định một số nội
dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh
Kon Tum.

50. Quyết định

Số 23/2015/QĐUBND ngày
15/5/2015.

Về việc ban hành tiêu chí dự án trọng
điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum.

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

phạm pháp luật năm 2015.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
03/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01
năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phân
cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia
hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ
điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ
trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn
tỉnh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
22/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm
2020 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,
nội dung trong văn bản quy phạm pháp
luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
30/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11
năm 2020 Ban hành biểu giá nước sạch
sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Được thay thế bởi Quyết định số
27/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10
năm 2020 Ban hành quy định một số nội
dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon
Tum.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

30/01/2020

24/7/2020

22/11/2020

22/10/2020

04/5/2020

11
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản

Tên gọi của văn bản

51. Quyết định

Số 32/2015/QĐUBND ngày
20/7/2015.

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và
phát huy di tích lịch sử -văn hóa và
danh thắng trên địa bàn tỉnh Kon
Tum.

52. Quyết định

Số 52/2015/QĐUBND ngày
23/12/2015.

Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ
thuật một số loại cây trồng trên địa
bàn tỉnh Kon Tum.

Số 53/2015/QĐUBND ngày
25/12/2015.

Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối
với cán bộ theo dõi, quản lý, giúp đỡ
người nghiện ma túy cai nghiện; mức
đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ
đối với người nghiện ma túy cai
nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai
nghiện, cai nghiện tại gia đình và cộng
đồng trên địa bàn tỉnh.

53. Quyết định

54. Quyết định

Số 56/2015/QĐUBND ngày
29/12/2015.

55. Quyết định

Số 94/QĐ-UBND
ngày 13/02/2015.

56. Quyết định

Số 10/2016/QĐUBND ngày

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá tính
lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô
tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Về việc quy định giá tiêu thụ nước
sạch của Công trình cấp nước sinh
hoạt cụm xã Diên Bình, huyện Đăk Tô
và xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà.
Về quy định mức thưởng đối với vận
động viên, huấn luyện viên tỉnh Kon

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
Được thay thế Quyết định số 15/2020/QĐUBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 Ban
hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy
giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh
thắng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Được thay thế Quyết định số 31/2019/QĐUBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 Ban
hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số
loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh
Kon Tum.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
22/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm
2020 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,
nội dung trong văn bản quy phạm pháp
luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
30/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11
năm 2020 Ban hành biểu giá nước sạch
sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Được thay thế bởi Quyết định số
07/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

20/5/2020

10/01/2020

04/5/2020

24/7/2020

22/11/2020

27/02/2020

12
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản
30/3/2016.

57. Quyết định

Số 31/2016/QĐUBND ngày
28/7/2016.

58. Quyết định

Số 59/2016/QĐUBND ngày
30/12/2016.

59. Quyết định

Số 07/2017/QĐUBND ngày
15/02/2017.

60. Quyết định

Số 31/2017/QĐUBND ngày
28/6/2017.

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Tum đạt thành tích trong thi đấu tại
các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và
quốc gia.

năm 2020 Quy định mức thưởng đối với
vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Kon
Tum đạt thành tích trong thi đấu tại các
giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và quốc gia.

Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 15 và
bãi bỏ khoản 10 Điều 3 Quyết định số
01/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01
năm 2015; bải bỏ Điều 3 Quyết định
số 51/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng
11 năm 2012 và Điều 3 Quyết định số
60/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10
năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
V/v ban hành đề án tố chức, xây dựng,
huấn luyện, hoạt động và chế độ,
chính sách đối với dân quân tự vệ trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND
ngày 12 tháng 01 năm 2015 và Quyết
định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 28
tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh.
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng
máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ
chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
phạm vi quản lý của tỉnh.

Được thay thế bởi Quyết định số
27/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10
năm 2020 Ban hành quy định một số nội
dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon
Tum.
Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định
trong văn bản.

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

22/10/2020

31/12/2020

Được thay thế bởi Quyết định số
27/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10
năm 2020 Ban hành quy định một số nội
dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon
Tum.

22/10/2020

Được bãi bỏ bởi Quyết định số
22/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm
2020 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,
nội dung trong văn bản quy phạm pháp
luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

24/7/2020

13
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản
61. Quyết định

Số 45/2017/QĐUBND ngày
07/9/2017.

62. Quyết định

Số 46/2017/QĐUBND ngày
19/9/2017.

Tên gọi của văn bản
Danh sách các thôn, làng xác định học
sinh không thể đi đến trường và trở về
nhà trong ngày do địa hình cách trở,
giao thông đi lại khó khăn.
Phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp
theo hướng bền vững tỉnh Kon Tum
giai đoạn 2016-2020.

63. Quyết định

Số 50/2017/QĐUBND ngày
13/11/2017.

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng
chữ ký số, chứng thư số trong các cơ
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

64. Quyết định

Số 25/2018/QĐUBND ngày
28/9/2018.

Ban hành quy định mức khoán lượng
nước sạch tiêu thụ làm căn cứ tính phí
bảo vệ môi trường đối với nước thải
sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

65. Quyết định

Số 38/2018/QĐUBND ngày
21/12/2018.

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm
2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

66. Quyết định

Số 1282/QĐUBND ngày
13/11/2019.

Về việc phê duyệt giá tiêu thụ nước
sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4
Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật năm 2015.

01/9/2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định
trong văn bản.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
28/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11
năm 2020 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Quyết
định, nội dung trong Quyết định do Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1
Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật năm 2015 (Văn bản số
723/UBND-NNTN ngày 11 tháng 3 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất
áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất trong
thời gian chưa ban hành hệ số điều chỉnh
giá đất năm 2020).
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
30/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11
năm 2020 Ban hành biểu giá nước sạch

31/12/2020

04/5/2020

22/11/2020

31/12/2020

22/11/2020

14
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

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
67. Quyết định

68. Quyết định
69. Quyết định

Số 20/2019/QĐUBND ngày
03/12/2020.
Số 24/2019/QĐUBND ngày
19/12/2020
Số 26/2019/QĐUBND ngày
19/12/2020.

70. Quyết định

Số 27/2019/QĐUBND ngày
19/12/2020.

71. Quyết định

Số 19/2020/QĐUBND ngày
19/6/2020.

72.

Số 03/CT-UB
ngày 04/02/1993.

Chỉ thị

Về việc ban hành bảng giá tính thuế
tài nguyên đối với nhóm, loại tài
nguyên có tính chất lý hóa giống nhau
năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Về việc ban hành Bảng đơn giá các
loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon
Tum năm 2020.
Ban hành Bảng đơn giá nhà, công
trình xây dựng năm 2020 trên địa bàn
tỉnh Kon Tum.
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 2020.
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2
Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND
ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá
tính thuế tài nguyên đối với nhóm,
loại tài nguyên có tính chất lý hóa
giống nhau năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Kon Tum.
Về việc tăng cường công tác quản lý
kiểm tra thu thuế lâm sản vận chuyển
ra ngoài tỉnh.

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

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

31/12/2020

Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban

04/5/2020

15
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản

Tên gọi của văn bản

73.

Chỉ thị

Số 07/CT-UB
ngày 07/4/1994.

Về cấm nhập, sản xuất, mua bán lưu
hành, sử dụng các đồ chơi của trẻ em
có thể gây nguy hiểm.

74.

Chỉ thị

Số 12/CT-UB
ngày 12/5/1994.

Về bảo vệ động vật rừng.

Chỉ thị

Số 22/CT-UB
ngày 14/7/1995.

Về việc cho vay ưu đãi hộ nghèo thiếu
vốn sản xuất.

76.

Chỉ thị

Số 08/1998/CTUB ngày
23/3/1998.

Về việc tăng cường công tác phòng
cháy chữa cháy rừng.

77.

Chỉ thị

Số 11/1999/CTUB ngày
26/5/1999.

Về việc đẩy mạnh phòng chống bệnh
dại cho chó và xử lý chó chạy rông.

78.

Chỉ thị

Số 05/2000/CT-

Về tăng cường công tác quản lý bảo

75.

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
Được bãi bỏ bởi Quyết định số

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

04/5/2020

04/5/2020

04/5/2020

04/5/2020

04/5/2020

04/5/2020

16
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản

79.

80.

81.

82.

83.

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

UB ngày
30/5/2000.

vệ Khu Bảo tồn thiên nhiên Chư Mom
Ray.

Chỉ thị

Số 12/2000/CTUB ngày
28/8/2000.

Về việc tăng cường công tác quản lý
bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn
tỉnh.

Chỉ thị

Số 12/2001/CTUB ngày
23/7/2001.

về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung
điện chất độc để khai thác thuỷ sản.

Chỉ thị

Số 04B/2003/CTUB ngày
30/5/2003.

Về tăng cường công tác quản lý bảo
vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Chỉ thị

04/2004/CT-UB
ngày 16 tháng 03
năm 2004.

Về việc phát triển chăn nuôi đại gia
súc.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

Chỉ thị

Số 02/2005/CTUB ngày
11/01/2005.

Về chấn chỉnh hoạt động kinh doanh
giết mổ động vật và mua bán sản
phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

04/5/2020

04/5/2020

04/5/2020

04/5/2020

04/5/2020

17
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại văn
STT
tháng, năm ban
bản
hành văn bản

84.

85.

86.

87.

Tên gọi của văn bản

Chỉ thị

Số 02/2006/CTUBND ngày
15/5/2006.

Về biện pháp cấp bách phòng chống
bệnh lở mồm long móng gia súc trên
địa bàn tỉnh.

Chỉ thị

Số 05/2008/CTUBND ngày
25/7/2008.

Về việc tăng cường công tác quản lý
bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn
tỉnh.

Chỉ thị

Số 03/2009/CTUBND ngày
22/7/2009.

Về củng cố tổ chức, tăng cường hoạt
động giám định tư pháp trên địa bàn
tỉnh Kon Tum.

Chỉ thị

Số 06/2011/CTUBND ngày
21/7/2011.

Về việc đẩy mạnh xây dựng, khai
thác, quản lý tủ sách pháp luật trên địa
bàn tỉnh Kon Tum.

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

Tổng số: 87 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 01/01/2020(1)

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

04/5/2020

04/5/2020

04/5/2020

04/5/2020

18
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.

01

Nghị quyết

Số 25/2014/NQHĐND ngày
11/12/2014.

02

Nghị quyết

Số 38/2017/NQHĐND ngày
11/12/2017.

03

Quyết định

04

Quyết định

05

Quyết định

06

Quyết định

07

Quyết định

Tổng số: 07 văn bản.

Số 72/2014/QĐUBND ngày
22/12/2014.
Số 04/2016/QĐUBND ngày
29/01/2016.
Số 59/2017/QĐUBND ngày
20/12/2017.
Số 60/2017/QĐUBND ngày
20/12/2017.
Số 06/2019/QĐUBND ngày
26/4/2019.

Về thông qua bảng giá đất định kỳ 05
năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon
Tum.
Bổ sung giá đất vào Bảng giá đất định
kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn
tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo NQ
số
25/2014/NQ-HĐND
ngày
11/12/2014 của HĐND tỉnh Khóa X.
Về việc ban hành Bảng giá đất định kỳ
05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh
Kon Tum.
Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá
đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon
Tum.
Quy định hệ số điều chính giá đất 2018
trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Về việc bổ sung giá đất vào Bảng giá
đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên
địa bàn tỉnh Kon Tum.
Sửa đổi, bổ sung bảng giá đất định kỳ
05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh
Kon Tum.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định
31/12/2019
trong văn bản.
Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định
31/12/2019
trong văn bản.
Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định
01/01/2020
trong văn bản.
Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định
31/12/2016
trong văn bản.
Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định
31/12/2018
trong văn bản.
Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định
31/12/2019
trong văn bản.
Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định
31/12/2019
trong văn bản.

19
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

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.

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

