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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật  

do Thủ tướng Chính phủ ban hành 
_______________ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 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 Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật  

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: 

1. Quyết định số 93/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 1999 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia 

trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão. 

2. Quyết định số 150/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg về 

quản lý  xuất  khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005 và Quyết định  

số 79/2002/QĐ-TTg về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của 

nước ngoài. 



2 
 

 
 

3. 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. 

4. Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2007 của  

Thủ tướng Chính phủ 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. 

5. Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến 

năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

6. Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt 

động xây dựng tại Việt Nam. 

7. Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. 

8. 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. 

9. Quyết định số 76/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ 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. 

10. Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho 

giai đoạn 2011 - 2015. 

11. Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 

công vụ. 

12. Chỉ thị số 08/1998/CT-TTg ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Thủ 

tướng Chính phủ về tổng kết 5 năm thi hành Luật Đất đai. 



3 
 

 
 

13. Chỉ thị số 10/1998/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 1998 của Thủ 

tướng Chính phủ về đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. 

14. Chỉ thị số 18/1999/CT-TTg ngày 01 tháng 7 năm 1999 của Thủ 

tướng Chính phủ 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. 

15. Chỉ thị số 16/2002/CT-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2002 của Thủ 

tướng Chính phủ 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. 

16. Chỉ thị số 24/2003/CT-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2003 của Thủ 

tướng Chính phủ về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản. 

17. Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003. 

18. Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ 

chức thi hành Luật Đất đai. 

19. Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự 

án đầu tư. 

20. Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý 

xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân. 

21. Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ 

chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 

22. Chỉ thị số 18/2008/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác 

các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 12 năm 2020.  
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, PL (2). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

  

Nguyễn Xuân Phúc 
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