
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:       /QĐ-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

            Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

  QUYẾT ĐỊNH 

      Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật                                       
hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

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 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (Phụ lục 1) và Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực một phần (Phụ lục 2) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các 

cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc Hội; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- HĐND, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Công báo; Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ- BTNMT  ngày       tháng       năm 2021  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày 

tháng năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích 

yếu nội dung của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. Lĩnh vực đất đai 

1.  Nghị quyết 
07/2006/NQ-CP 

ngày 25/5/2006 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Bình Thuận. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

2.  Nghị quyết 
08/2006/NQ-CP 

ngày 26/5/2006 

về việc quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2010 tỉnh Tuyên Quang. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

3.  Nghị quyết 
09/2006/NQ-CP 

ngày 26/5/2006 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Bắc Ninh. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

4.  Nghị quyết 
10/2006/NQ-CP 

ngày 26/5/2006 

về việc quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2010 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2006 - 2010) 

tỉnh Điện Biên. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 
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5.  Nghị quyết 
15/2006/NQ-CP 

ngày 16/8/2006 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Vĩnh Phúc. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

6.  Nghị quyết 
16/2006/NQ-CP 

ngày 29/8/2006 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Lào Cai. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

7.  Nghị quyết 
17/2006/NQ-CP 

ngày 29/8/2006 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Bến Tre. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

8.  Nghị quyết 
18/2006/NQ-CP 

ngày 29/8/2006 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Quảng Ninh. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

9.  Nghị quyết 
19/2006/NQ-CP 

ngày 29/8/2006 

về việc điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2010 và kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 

2010) tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

10.  Nghị quyết 
20/2006/NQ-CP 

ngày 29/8/2006 

về việc điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2010 và kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 

2010) tỉnh Thái Nguyên. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 
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11.  Nghị quyết 
21/2006/NQ-CP 

ngày 30/8/2006 

về việc xét duyệt điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2010 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2006 - 2010) 

của tỉnh Yên Bái. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

12.  Nghị quyết 
26/2006/NQ-CP 

ngày 31/10/2006 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Bạc Liêu. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

13.  Nghị quyết 
27/2006/NQ-CP 

ngày 31/10/2006 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Thanh Hóa. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

14.  Nghị quyết 
29/2006/NQ-CP 

ngày 09/11/2006 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Quảng Nam. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

15.  Nghị quyết 
30/2006/NQ-CP 

ngày 14/11/2006 

về việc xét duyệt quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2010 và kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 

- 2010) của tỉnh Đắk Nông. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

16.  Nghị quyết 
31/2006/NQ-CP 

ngày 17/11/2006 

về việc xét duyệt điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2010 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2006 - 2010) 

của tỉnh Tây Ninh. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 
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17.  Nghị quyết 
32/2006/NQ-CP 

ngày 17/11/2006 

về việc xét duyệt điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 

năm (2006 - 2010) của tỉnh 

Vĩnh Long. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

18.  Nghị quyết 
33/2006/NQ-CP 

ngày 06/12/2006 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Quảng Bình. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

19.  Nghị quyết 
35/2006/NQ-CP 

ngày 11/12/2006 

về việc quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2010 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2006 - 2010) 

tỉnh Đắk Lắk. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

20.  Nghị quyết 
36/2006/NQ-CP 

ngày 28/12/2006 

về việc xét duyệt điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 

năm (2006 - 2010) của thành 

phố Hải Phòng. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

21.  Nghị quyết 
04/2007/NQ-CP 

ngày 23/01/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Ninh Bình. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

22.  Nghị quyết 
05/2007/NQ-CP 

ngày 25/01/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Bình Phước. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 
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23.  Nghị quyết 
06/2007/NQ-CP 

ngày 29/01/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

24.  Nghị quyết 
08/2007/NQ-CP 

ngày 07/02/2007 

về việc xét duyệt điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 

năm (2006 - 2010) của tỉnh 

Long An. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

25.  Nghị quyết 
09/2007/NQ-CP 

ngày 07/02/2007 

về việc xét duyệt điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2010 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2006 - 2010) 

của tỉnh An Giang. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

26.  Nghị quyết 
10/2007/NQ-CP 

ngày 13/02/2007 

về việc xét duyệt điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 

năm (2006 - 2010) của thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

27.  Nghị quyết 
11/2007/NQ-CP 

ngày 13/02/2007 

về việc quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2010 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2006 - 2010) 

tỉnh Hậu Giang. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

28.  Nghị quyết 
12/2007/NQ-CP 

ngày 13/02/2007 

về việc quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2010 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2006 - 2010) 

thành phố Cần Thơ. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 
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29.  Nghị quyết 
13/2007/NQ-CP 

ngày 27/02/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Hà Nam. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

30.  Nghị quyết 
14/2007/NQ-CP 

ngày 27/02/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Nam Định. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

31.  Nghị quyết 
15/2007/NQ-CP 

ngày 27/02/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Hải Dương. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

32.  Nghị quyết 
18/2007/NQ-CP 

ngày 08/3/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Cao Bằng. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

33.  Nghị quyết 
19/2007/NQ-CP 

ngày 08/3/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Lâm Đồng. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

34.  Nghị quyết 
21/2007/NQ-CP 

ngày 19/4/2007 

về việc quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2010 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2006 - 2010) 

tỉnh Lai Châu. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 
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35.  Nghị quyết 
22/2007/NQ-CP 

ngày 19/4/2007 

về việc kế hoạch sử dụng đất 

5 năm (2006 - 2010) tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

36.  Nghị quyết 
23/2007/NQ-CP 

ngày 19/4/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Cà Mau. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

37.  Nghị quyết 
24/2007/NQ-CP 

ngày 25/4/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Thái Bình. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

38.  Nghị quyết 
25/2007/NQ-CP 

ngày 04/5/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Phú Yên. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

39.  Nghị quyết 
29/2007/NQ-CP 

ngày 18/6/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Đồng Nai. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

40.  Nghị quyết 
30/2007/NQ-CP 

ngày 20/6/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

30/12/2020 
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(2006 - 2010) tỉnh Quảng Trị. văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

41.  Nghị quyết 
31/2007/NQ-CP 

ngày 21/6/2007 

về việc xét duyệt điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 

năm (2006 - 2010) của tỉnh 

Hưng Yên. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

42.  Nghị quyết 
33/2007/NQ-CP 

ngày 02/7/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Bắc Giang. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

43.  Nghị quyết 
37/2007/NQ-CP 

ngày 31/7/2007 

về việc xét duyệt điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 

năm (2006 - 2010) của tỉnh 

Lạng Sơn. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

44.  Nghị quyết 
38/2007/NQ-CP 

ngày 31/7/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Trà Vinh. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

45.  Nghị quyết 
39/2007/NQ-CP 

ngày 31/7/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Ninh Thuận. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

46.  Nghị quyết 
40/2007/NQ-CP 

ngày 31/7/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

30/12/2020 
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(2006 - 2010) tỉnh Tiền Giang. văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

47.  Nghị quyết 
41/2007/NQ-CP 

ngày 31/7/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) của thành phố 

Đà Nẵng. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

48.  Nghị quyết 
42/2007/NQ-CP 

ngày 31/7/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Hà Tây. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

49.  Nghị quyết 
43/2007/NQ-CP 

ngày 31/7/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Kon Tum. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

50.  Nghị quyết 
44/2007/NQ-CP 

ngày 31/7/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) của tỉnh Sơn La. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

51.  Nghị quyết 
46/2007/NQ-CP 

ngày 15/8/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2010 và kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 

2010) của tỉnh Khánh Hòa. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

52.  Nghị quyết 
47/2007/NQ-CP 

ngày 22/8/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

30/12/2020 



10 

 

 

(2006 - 2010) tỉnh Đồng Tháp. văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

53.  Nghị quyết 
50/2007/NQ-CP 

ngày 13/9/2007 

về việc xét duyệt điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 

năm (2006 - 2010) của tỉnh 

Nghệ An. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

54.  Nghị quyết 
55/2007/NQ-CP 

ngày 14/11/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Bình Định. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

55.  Nghị quyết 
56/2007/NQ-CP 

ngày 20/11/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2010 và kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 

2010) của tỉnh Phú Thọ. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

56.  Nghị quyết 
57/2007/NQ-CP 

ngày 28/11/2007 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Bình Dương. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

57.  Nghị quyết 
58/2007/NQ-CP 

ngày 28/11/2007 

về việc xét duyệt điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2010 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2006 - 2010) 

của tỉnh Bắc Kạn. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

58.  Nghị quyết 
01/2008/NQ-CP 

ngày 08/01/2008 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

30/12/2020 
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(2006 - 2010) tỉnh Gia Lai. văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

59.  Nghị quyết 
04/2008/NQ-CP 

ngày 21/01/2008 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Sóc Trăng. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

60.  Nghị quyết 
07/2008/NQ-CP 

ngày 21/3/2008 

về việc điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2010 và kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 

2010) của tỉnh Kiên Giang. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

61.  Nghị quyết 
11/2008/NQ-CP 

ngày 29/4/2008 

về việc điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2010 và kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 

2010) của tỉnh Hòa Bình. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

62.  Nghị quyết 
14/2008/NQ-CP 

ngày 10/6/2008 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) tỉnh Hà Tĩnh. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

63.  Nghị quyết 
18/2008/NQ-CP 

ngày 11/8/2008 

về việc điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh 

Bắc Ninh. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

64.  Nghị quyết 
28/2008/NQ-CP 

ngày 04/12/2008 

về việc xét duyệt kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2006 - 2010) 

của thành phố Hà Nội. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

30/12/2020 
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văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

65.  Nghị quyết 
31/2008/NQ-CP 

ngày 31/12/2008 

về việc xét duyệt điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2010 và kế hoạch sử dụng đất 

kỳ cuối của tỉnh Long An. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành. 

30/12/2020 

66.  Quyết định 
134/2004/QĐ-TTg 

ngày 20/7/2004 

về một số chính sách hỗ trợ đất 

sản xuất, đất ở, nhà ở và nước 

sinh hoạt cho hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số nghèo, đời sống 

khó khăn. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

36/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

30/12/2020 

67.  Quyết định 
198/2007/QĐ-TTg 

ngày 31/12/2007 

về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 

134/2004/QĐ-TTg ngày 20 

tháng 7 năm 2004 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số 

chính sách hỗ trợ đất sản xuất, 

đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt 

cho hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số nghèo, đời sống khó khăn. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

36/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

30/12/2020 

68.  Chỉ thị 
08/1998/CT-TTg 

ngày 18/02/1998 

về tổng kết 5 năm thi hành Luật 

Đất đai. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

36/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

30/12/2020 

69.  Chỉ thị 
10/1998/CT-TTg 

ngày 20/02/1998 

về đẩy mạnh và hoàn thành việc 

giao đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất nông nghiệp. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

36/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

30/12/2020 
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70.  Chỉ thị 
18/1999/CT-TTg 

ngày 01/7/1999 

về một số biện pháp đẩy mạnh 

việc hoàn thành cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất nông 

nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở 

nông thôn vào năm 2000. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

36/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

30/12/2020 

71.  Chỉ thị 
05/2004/CT-TTg 

ngày 09/02/2004 

về việc triển khai thi hành Luật 

Đất đai năm 2003. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

36/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

30/12/2020 

72.  Chỉ thị 
05/2006/CT-TTg 

ngày 22/02/200 

về việc khắc phục yếu kém, sai 

phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ 

chức thi hành Luật Đất đai. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

36/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

30/12/2020 

73.  Chỉ thị 
09/2007/CT-TTg 

ngày 06/4/2007 

về tăng cường quản lý sử dụng 

đất của các quy hoạch và dự án 

đầu tư. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

36/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

30/12/2020 

74.  Chỉ thị 
31/2007/CT-TTg 

ngày 14/12/2007 

về việc kiểm kê quỹ đất đang 

quản lý, sử dụng của các tổ 

chức được Nhà nước giao đất, 

cho thuê đất. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

36/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

30/12/2020 

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

75.  Thông tư 
15/2017/TT-BTNMT  

ngày 21/7/2017  
ban hành Định mức kinh tế - kỹ 

thuật lập quy hoạch, điều chỉnh 

Bị thay thế bởi Thông tư số 

09/2020/TT-BTNMT ngày 17 tháng 9 
03/11/2020 
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quy hoạch tài nguyên nước. năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Định 

mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch 

tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn 

liên tỉnh. 

76.  Thông tư 
42/2015/TT-BTNMT  

ngày 29/9/2015 

quy định kỹ thuật quy hoạch tài 

nguyên nước. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 

04/2020/TT-BTNMT ngày 03 tháng 6 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ 

thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông 

liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh. 

20/7/2020 

II

I. 
LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN 

77.  Chỉ thị 
16/2002/CT-TTg 

ngày 31/7/2002 

về việc tiếp tục tăng cường 

công tác quản lý nhà nước đối 

với các hoạt động khảo sát, 

thăm dò, khai thác cát, sỏi và 

nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi 

lòng sông. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

36/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

30/12/2020 

78.  Chỉ thị 
18/2008/CT-TTg 

ngày 06/6/2008 

về việc tăng cường quản lý, 

chấn chỉnh hoạt động khai thác 

các mỏ đá nhằm đảm bảo an 

toàn trong khai thác. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

36/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

30/12/2020 

IV.  LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG  

79.  Quyết định 
73/2014/QĐ-TTg  

ngày 19/12/2014  

quy định Danh mục phế liệu 

được phép nhập khẩu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

28/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

15/11/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/quyet-dinh-73-2014-qd-ttg-danh-muc-phe-lieu-duoc-phep-nhap-khau-tu-nuoc-ngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat-261329.aspx
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hành Danh mục phế liệu được phép 

nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên 

liệu sản xuất. 

V.  LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ 

80.  Quyết định 
1126/ĐĐBĐ  

ngày 19/11/1994 

ban hành Ký hiệu bản đồ địa 

hình tỉ lệ 1:10.000 và 1:25.000.  

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 

12/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 9 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ 

thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa 

hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000. 

30/11/2020 

81.  Thông tư 
01/2009/TT-BTNMT  

ngày 14/01/2009 

quy định về quy phạm xây 

dựng lưới trọng lực quốc gia. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 

11/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 9 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định kỹ thuật xây 

dựng mạng lưới trọng lực quốc gia. 

30/11/2020 

V

I. 
LĨNH VỰC VIỄN THÁM 

82.  Quyết định 
81/2010/QĐ-TTg 

ngày 13/12/2010 

quy định về thu nhận, lưu trữ, 

xử lý, khai thác và sử dụng dữ 

liệu viễn thám quốc gia. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

36/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

30/12/2020 

83.  Quyết định 
76/2014/QĐ-TTg 

ngày 24/12/2014 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 81/2010/QĐ-

TTg ngày 13 tháng 12 năm 

2010 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về thu nhận, lưu trữ; 

xử lý, khai thác và sử dụng dữ 

liệu viễn thám quốc gia. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

36/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

30/12/2020 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ- BTNMT  ngày       tháng       năm 2021  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

và 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. TÀI NGUYÊN NƯỚC 

1.  Nghị định 

82/2017/NĐ-CP ngày 

17 tháng 7 năm 2017 

của Chính phủ quy 

định về phương pháp 

tính, mức thu tiền cấp 

quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

Khoản 1 Điều 13, khoản 1 

Điều 14. Hết hiệu lực bởi Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý thuế. 

05/12/2020 

Phụ lục IV. 

II. LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN 

2.  Nghị định 

67/2019/NĐ-CP ngày 

31 tháng 7 năm 2019 

của Chính phủ quy 

định về phương pháp 

tính, mức thu tiền cấp 

quyền khai thác 

khoáng sản. 

Điểm a và điểm b khoản 3 

Điều 9. 

Hết hiệu lực bởi Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý thuế. 

05/12/2020 

III. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

3.  Nghị định 
69/2010/NĐ-CP ngày 

21 tháng 6 năm 2010 

của Chính phủ về an 

Điều 3, Điều 5, Điều 23, 

Điều 28, Điều 33. 

Bổ sung bởi Điều 1 Nghị định số 

118/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

02/10/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-82-2017-nd-cp-tinh-muc-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-tai-nguyen-nuoc-318768.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-67-2019-nd-cp-quy-dinh-ve-phuong-phap-tinh-muc-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san-420029.aspx


17 

 

 

toàn sinh học đối với 

sinh vật biến đổi gen, 

mẫu vật di truyền và 

sản phẩm của sinh vật 

biến đổi gen. 

sung một số điều của Nghị định số 

69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 

năm 2010 của Chính phủ về an toàn 

sinh học đối với sinh vật biến đổi 

gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm 

của sinh vật biến đổi gen.  

Điều 7, Điều 42. 

Bị sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định số 

118/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 

năm 2010 của Chính phủ về an toàn 

sinh học đối với sinh vật biến đổi 

gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm 

của sinh vật biến đổi gen.  

Điều 15, Điều 17, Điều 18, 

Điều 19, Điều 21, Điều 28, 

Điều 33. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị 

định số 118/2020/NĐ-CP ngày 02 

tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 

21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về an toàn sinh học đối với sinh vật 

biến đổi gen, mẫu vật di truyền và 

sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. 

Khoản 2 Điều 16. 

Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Nghị định số 

118/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 

năm 2010 của Chính phủ về an toàn 
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sinh học đối với sinh vật biến đổi 

gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm 

của sinh vật biến đổi gen. 

IV.  LĨNH  VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ 

4.  Quyết định 

15/2005/QĐ-

BTNMT ngày 13 

tháng 12 năm 2005 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

quy định kỹ thuật 

thành lập bản đồ địa 

hình tỉ lệ 1:10.000, 

1:25.000 và 1:50.000 

bằng công nghệ ảnh số 

áp dụng đối với việc 

thành lập thành lập 

bản đồ địa hình tỉ lệ 

1:10.000, 1:25.000. 

Khoản 1.4 Mục 1 Quy định 

chung. 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 

12/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 

9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ 

thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ 

địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 

1:25.000. 

30/11/2020 

Mục 2 Cơ sở toán học và độ 

chính xác của bản đồ địa 

hình. 

Mục 3 Nội dung bản đồ. 
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