
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 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 MỘT PHẦN NĂM 2019: 

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 

1.  Nghị quyết 

số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về 

Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao gắn với chế biến trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

Phụ lục ban hành kèm 

theo 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 

18/7/2019 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-

HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 

của HĐND tỉnh Kon Tum về Đề án 

phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao gắn với chế biến trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

28/7/2019 

2.  Nghị quyết  

số 67/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Ban 

hành Quy định về phân cấp ngân sách nhà 

nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020. 

khoản 6 Điều 4 Quy 

định ban hành kèm 

theo 

 

 

 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

18/7/2019 của HĐND tỉnh Kon Tum 

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 
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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 

3.  Nghị quyết  

số 12/1999/NQ-HĐ ngày 25/12/1999 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Tờ 

trình và các chuyên đề do Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa VIII.  

 

Mục III. Về Tờ trình 

xin chủ trương quy 

định mức phụ cấp 

hàng tháng cho Công 

an viên thuộc Công an 

xã số 62/TT-UB ngày 

15 tháng 12 năm 1999. 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 

của HĐND tỉnh Kon Tum 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 

4.  Nghị quyết  

số 20/2000/NQ-HĐ ngày 11/5/2000 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Tờ 

trình và chuyên đề do Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình tại kỳ họp bất thường Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa VIII. 

Mục II. Về Tờ trình 

xin chủ trương thu phí 

sử dụng bãi đối với 

các doanh nghiệp nhập 

khẩu gỗ từ Lào. 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 

của HĐND tỉnh Kon Tum 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 

5.  Nghị quyết 

số 04/2002/NQ-HĐ ngày 21 tháng 01 năm 

2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon 

Tum về các chuyên đề do Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa VIII 

Mục XI. Về việc tổ 

chức sắp xếp mạng 

lưới khai thác và chế 

biến khoáng sản làm 

VLXD trên địa bàn 

tỉnh. 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 

của HĐND tỉnh Kon Tum 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 
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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 

6.  Nghị quyết  

số 35/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 

năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

việc 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. 

- Quy định “Về tổ 

chức Công an xã” tại 

điểm 1.1, khoản 1 mục 

II, phần thứ 2 Đề án 

ban hành kèm theo; 

- Quy định “Về chế độ 

phụ cấp hàng tháng 

đối với phó trưởng 

Công an xã, công an 

viên thường trực, công 

an viên ở thôn, làng” 

tại điểm 2.1, khoản 2 

mục II, phần thứ 2 Đề 

án ban hành kèm theo. 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 

của HĐND tỉnh Kon Tum 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 

7.  Nghị quyết  

số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ 

sung Điều 1 Nghị 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 Kon 

Tum. 

Khoản 1 Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 

số 11/2019/NQ-HĐND ngày 

18/7/2019 của HĐND tỉnh Kon Tum 

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 Nghị quyết 

số 69/2016/NQ-HĐND ngày 

09/12/2016 của HĐND tỉnh Kon Tum 

về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum. 

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 

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 

8.  Nghị quyết  

số 09/2012/NQ-HĐND ngày 10/4/2012 

của HĐND tỉnh Kon Tum về Chương trình 

phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030. 

điểm 2.2 khoản 2 

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 

số 12/2019/NQ-HĐND ngày 

18/7/2019 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 09/2012/NQ-

HĐND ngày 10/4/2012 của HĐND 

tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2020 

và định hướng đến năm 2030. 

28/7/2019 

9.  Nghị quyết  

số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 

của HĐND tỉnh Kon Tum Quy định chế độ 

công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, 

chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ 

chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi 

tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

 

Khoản 1 Điều 1; Phụ 

lục số 02 ban hành 

kèm theo. 

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 

số 14/2019/NQ-HĐND ngày 

18/7/2019 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 11/2017/NQ-

HĐND ngày  21/7/2017 của HĐND 

tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế 

độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón 

tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức 

các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi 

tiếp khách trong nước áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

28/7/2019 

10.  Nghị quyết  

 số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 

về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

- Phụ lục I (Phí thuộc 

lĩnh vực tư pháp) kèm 

theo tại khoản 1 Điều 

1 Nghị quyết số 

77/2016/NQ-HĐND; 

-  các mục I, IV, V, 

VI, VII Phụ lục I (Phí 

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 

số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 

của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị quyết số 

77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 

và Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh sửa 

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 

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 

thuộc lĩnh vực tài 

nguyên môi trường) 

kèm theo tại khoản 1 

Điều 1 Nghị quyết số 

77/2016/NQ-HĐND. 

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. 

11.  Nghị quyết  

số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 

của HĐND tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND về phí 

và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

Điều 1 (Lệ phí quản lý 

nhà nước liên quan 

đến quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản) 

Nghị quyết số 

45/2017/NQ-HĐND  

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 

số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị 

quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 

09/12/2016 và Nghị quyết số 

45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 

của HĐND tỉnh 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. 

28/7/2019 

12.  Nghị quyết  

23/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của 

HĐND tỉnh Kon Tum về xác định vành đai 

biên giới và xác lập vùng cấm trong khu 

vực biên giới tỉnh Kon Tum. 

điểm b khoản 1 Điều 1  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 

18/7/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi 

điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 

23/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 

của HĐND tỉnh Kon Tum về xác 

định vành đai biên giới và xác lập 

vùng cấm trong khu vực biên giới 

tỉnh Kon Tum. 

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 

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 

13.  Nghị quyết  

số 11/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 

của HĐND tỉnh Kon Tum về 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 

Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 

09/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 

2020 tỉnh Kon Tum.  

khoản 1 Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 

số 45/2019/NQ-HĐND ngày 

09/12/2019 của HĐND 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. 

19/12/2019 

14.  Nghị quyết  

số 14/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 

của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và 

phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực 

hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

Khoản 2 Điều 2 

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 

số 45/2019/NQ-HĐND ngày 

09/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn  giai đoạn 2016- 2020 tỉnh Kon 

Tum. 

19/12/2019 

15.   

số 13/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của 

HĐND tỉnh Kon Tum về một số chế độ chi 

tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân 

dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 9 của Quy định 

ban hành kèm theo.  

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

61/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 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 
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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 

16.  Quyết định  

số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn 

mức công nhận quyền sử dụng đất nông 

nghiệp do tự khai khoang; hạn mức giao 

đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với các 

trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức 

giao đất thuộc nhóm đất chưa sử dụng để 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản; hạn mức đất mai táng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 7 

Đã được thay thế bởi Quyết định 

10/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 

của UBND tỉnh Kon Tum 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 

17.  Quyết định  

số 46/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban 

hành Quy định tiêu chí bổ sung, phương 

pháp đánh giá, trình tự, thủ tục xét và công 

nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn 

vị đạt chuẩn văn hóa”,“Doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”. 

Khoản 1, Khoản 2 

Điều 4; Khoản 1, Điều 

11 Quy định ban hành 

kèm theo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 

08/10/2019 của UBND tỉnh Kon Tum 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định tiêu chí bổ sung, phương pháp 

đánh giá, trình tự, thủ tục xét và công 

nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, 

“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,“Doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum trong Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” ban hành kèm theo 

Quyết định 46/2015/QĐ-UBND ngày 

30 tháng 10 năm 2015 của UBND 

tỉnh Kon Tum. 

18/10/2019 

https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=136894
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=136894
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=136894
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=136894
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=136894
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=136894
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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 

18.  Quyết định  

số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 

Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Khoản 1, Điều 4; 

Khoản 1, Điều 6; 

Khoản 3, Điều 9; 

Khoản 1, Điều 11; 

Điều 12 Quy định ban 

hành kèm theo. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 

17/10/2019 của UBND tỉnh Kon Tum 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế văn hóa công sở tại các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban 

hành kèm theo Quyết định số 

21/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 

năm 2018 của UBND tỉnh Kon Tum. 

26/10/2019 

19.  Quyết định 

số 05/2014/QĐ-UBND ngày  27/01/2014  

của Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh  Kon  Tum  về 

việc  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. 

Điểm 1.1 khoản 1,Mục 

II, phần thứ hai Đề án; 

Điểm 2.1 khoản 2, 

Mục II, phần thứ hai 

Đề án ban hành kèm 

theo. 

Được bãi bỏ tại  Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/01/2019 

của UBND tỉnh Kon Tum Bãi bỏ toàn 

bộ hoặc một phần các văn bản quy 

phạm pháp luật do   ND tỉnh Kon 

Tum ban hành. 

22/11/2019 

20.  Quyết định  

số 28/2010/QĐ-UBND  ngày  19/7/2010 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về 

việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản 

pháp luật nhằm thực hiện phương án đơn 

giản hóa các thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền quy định của tỉnh. 

Khoản  5, Mục I, Điều  

1   

Được bãi bỏ tại  Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 13/01/2019 

của UBND tỉnh Kon Tum Bãi bỏ toàn 

bộ hoặc một phần các văn bản quy 

phạm pháp luật do   ND tỉnh Kon 

Tum  ban hành. 

22/11/2019 

Tổng số: 20 văn bản. 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có. 
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 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 

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: Không có. 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 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. 
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