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QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trong văn bản  

quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

 
 

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; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể như sau: 

1. Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng giá cây đứng gỗ tròn khai 

thác từ rừng tự nhiên; 

2. Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trong 

chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

3. Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum 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; 

4. Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum 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; 

5. Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum 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; 
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6. Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum 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. 

Việc quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh thực 

hiện theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 

2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị và các văn bản pháp luật khác có liên quan; 

7. Khoản 2 Điều 2 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 

9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ lĩnh vực quản 

lý nhà nước của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, bãi bỏ hoặc đề nghị cấp 

có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành các văn 

bản quy định tại Điều 1 Quyết định này (nếu có). 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; 

Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;      

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, NC(NTT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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