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TT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành 
Tên gọi của văn bản

 Thời điểm 

có hiệu lực 

Nội dung liên 

quan đến bảo 

vệ môi trường 

Ghi chú 

I LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

1 Nghị quyết 
Số 09/2020/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2020 

Quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, 

quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

27/7/2020 

Mục V, VI, VII, 

VII, IX, Chương 

I; Mục V 

Chương II; 

Chương III Quy  

định mức thu, 

miễn, giảm; thu, 

nộp, quản lý và 

sử dụng các loại 

phí, lệ phí trên 

địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn ban hành 

kèm theo NQ số 

09/2020/NQ-

HĐND 

 

2 Nghị quyết 
Số 04/2021/NQ-HĐND 

ngày 28/4/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 

09/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của 

08/5/2021 Toàn bộ văn bản  
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Hội đồng nhân dân tỉnh 

3 Quyết định 
Số 21/2014/QĐ-UB ngày 

22/10/2014 

Quy định một số nội dung cụ thể trong 

công tác quản lý nhà nước về đất đai áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

01/11/2014 Toàn bộ văn bản 

Hết hiệu lực một 

phần 

(Đã được công bố 

tại Quyết định số 

145/QĐ-UBND 

ngày 

26/01/2018); 

Được sửa đổi, bổ 

sung tại Quyết 

định số 

43/2017/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2017 

4 Quyết định 
Số 22/2014/QĐ-UB ngày 

22/10/2014 

Quy định một số nội dung về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

01/11/2014 Toàn bộ văn bản 

Hết hiệu lực một 

phần 

(Đã được công bố 

tại Quyết định số 

145/QĐ-UBND 

ngày 

26/01/2018); 

Được sửa đổi, bổ 

sung tại Quyết 

định số 

43/2017/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2017 
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5 Quyết định  
Số 31/2014/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2014 

Quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá 

thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng 

công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất có 

mặt nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

10/01/2015 Toàn bộ văn bản  

6 Quyết định  
Số 10/2015/QĐ-UBND 

ngày 23/7/2015 

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các 

dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn theo Quyết định số 64/2014/QĐ- 

TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ 

03/8/2015 Toàn bộ văn bản  

7 Quyết định 
Số 01/2016/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2016 

Quy định đơn giá bồi thường giải phóng 

mặt bằng đối với cây trồng, vật nuôi khi 

nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn 

04/02/2016 Toàn bộ văn bản  

8 Quyết định 
Số 09/2016/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2016 

Quy định mức trích, nội dung chi và mức 

chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

30/5/2016 Toàn bộ văn bản  

9 Quyết định 
Số 24/2016/QĐ-UBND 

ngày 23/8/2016 

Quy định mức thu và thời hạn xác định, 

nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất 

chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

02/9/2016 Toàn bộ văn bản  

10 Quyết định 
Số 04/2017/QĐ-UBND 

ngày 09/02/2017 

Quy định thống nhất quản lý nhà nước về 

hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn; 

20/02/2017 Toàn bộ văn bản  
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11 Quyết định Số 42/2017/QĐ-UBND 

Sửa đổi một số điều của quy định thống 

nhất quản lý nhà nước về hoạt động đo 

đạc và bản đồ ban hành kèm theo Quyết 

định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 

09/02/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

06/01/2018 Toàn bộ văn bản  

12 Quyết định 
Số 43/2017/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của 

bản quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 

22/10/2014 và Quyết định số 

22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn 

06/01/2018 Toàn bộ văn bản  

13 Quyết định 
Số 49/2017/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2017 

Quy định một số nội dung cụ thể Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 

của Chính phủ 

08/01/2018 Toàn bộ văn bản  

14 Quyết định 
Số 12/2018/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2018 

Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn 

05/7/2018 Toàn bộ văn bản  

15 Quyết định  14/2018/QĐ-UBND  

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

31/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 

năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn 

giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây 

dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê 

đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn 

15/7/2018 Toàn bộ văn bản  

16 Quyết định Số 41/2018/QĐ-UBND Quy định cụ thể cưỡng chế thi hành quyết 27/12/2018 Toàn bộ văn bản  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-14-2018-QD-UBND-sua-doi-Quyet-dinh-31-2014-QD-UBND-Bac-Kan-389188.aspx
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ngày 17/12/2018 định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn 

17 Quyết định 
Số 48/2018/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2018 

Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ 

địa chính trong trường hợp cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê 

đất mới hoặc cho phép thực hiện việc 

chuyển mục đích sử dụng đất ở nơi chưa 

có bản đồ địa chính có tọa độ áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

07/01/2019 Toàn bộ văn bản  

18 Quyết định 
Số 36/2019/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2019 

Sửa đổi khoản 4, Điều 2 Quyết định số 

43/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 

năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 

của Bản quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 

22/10/2014 và Quyết định số 

22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn 

06/01/2020 Toàn bộ văn bản  

19 Quyết định 
Số 45/2019/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 

Phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi 

điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà 

nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho 

thuê đất, thuê đất có mặt nước trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn 

11/01/2020 Toàn bộ văn bản  

20 Quyết định 
Số 47/2019/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 

Đơn giá bồi thường nhà ở, công trình 

phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá 

nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn 

11/01/2019 Toàn bộ văn bản  
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21 Quyết định 
Số 06/2020/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2020 

Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
11/7/2020 Toàn bộ văn bản  

22 Quyết định 
Số 14/2020/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2020 

Quy chế thu thập, quản lý khai thác, chia 

sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn 

27/9/2020 Toàn bộ văn bản  

23 Quyết định 
Số 18/2020/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2020 

Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước 

về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn 

08/10/2020 Toàn bộ văn bản  

24 Quyết định 
Số 03/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2021 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
02/10/2020 Toàn bộ văn bản  

II LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG RỪNG 

1 Nghị quyết 
Số 41/2015/NQ-HĐND 

ngày 18/12/2015 

Thông qua Quy hoạch đường lâm nghiệp 

tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 

19/12/2015 
Toàn bộ văn 

bản 
 

2 Nghị quyết 
Số 67/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 

Thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

bố trí dân cư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

2015-2020, định hướng đến năm 2025 

18/12/2016 
Toàn bộ văn 

bản 
 

3 Nghị quyết  
Số 08/2019/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2019  

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn 

 
Toàn bộ văn 

bản 
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4 Quyết định 
Số 1949/2003/QĐ-UB ngày 

17/9/2003 

Quy chế quản lý và sử dụng nguồn quỹ 

tín dụng Chương trình hợp tác Lâm 

nghiệp Việt Nam-Phần Lan 

27/9/2003 
Toàn bộ văn 

bản 
 

5 Quyết định 
Số 2807/2009/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2009 

Quy định về loài cây mục đích và biện 

pháp cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

16/9/2009 
Toàn bộ văn 

bản 
 

6 Quyết định 
Số 435/2010/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2010 

Quy chế quản lý khai thác, kinh doanh và 

sử dụng nguồn tài nguyên cây thuốc trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

22/3/2010 
Toàn bộ văn 

bản 
 

7 Quyết định 
Số 432/2011/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2011 

Quy chế về quản lý và bảo vệ rừng Khu 

bảo tôn thiên nhiên Kim Hỷ, huyện Na 

Rỳ, tỉnh Bắc Kạn 

01/4/2011 
Toàn bộ văn 

bản 
 

8 Quyết định 
Số 463/2011/QĐ-UBND 

ngày 28/3/2011 

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế 

quản lý và sử dụng quỹ tín dụng Chương 

trình hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam - 

Phần Lan ban hành kèm theo Quyết định 

số 1949/2003/QĐ-UB ngày 17/9/2003 

của UBND tỉnh Bắc Kạn 

07/4/2011 
Toàn bộ văn 

bản 
 

9 Quyết định 
Số 738/2011/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2011 

Quy chế về quản lý và bảo vệ rừng Khu 

bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân lạc, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

06/5/2011 
Toàn bộ văn 

bản 
 

10 Quyết định 
Số 1718/2012/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2012 

Quy chế về quản lý, sử dụng cưa xăng, 

phương tiện độ chế tại các Khu bảo tồn 

và Vườn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn 

20/10/2012 
Toàn bộ văn 

bản 
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11 Quyết định 
Số 164/2013/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2013 

Quy chế phối hợp giữa Vườn Quốc gia 

Ba Bể, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn và Sở Văn hóa thể thao và du lịch 

trong quản lý bảo vê rừng, bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn 

Vườn Quốc gia Ba Bể 

04/02/2013 
Toàn bộ văn 

bản 
 

12 Quyết định 
Số 17/2014/QĐ-UBND 

ngày 01/10/2014 

Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 

463/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 

sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế 

quản lý và sử dụng quỹ tín dụng Chương 

trình hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam - 

Phần Lan ban hành kèm theo Quyết định 

số 1949/2003/QĐ-UB ngày 17/9/2003 

của UBND tỉnh Bắc Kạn 

11/10/2014 
Toàn bộ văn 

bản 
 

13 Quyết định 
Số 05/2020/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2020 

Quy định nội dung, mức hỗ trợ việc áp 

dụng quy trình thực hành sản xuất nông 

nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp 

và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

15/6/2020 
Toàn bộ văn 

bản 
 

14 Chỉ thị 
Số 12/2015/CT-UBND 

ngày 22/9/2015 

Tăng cường công tác quản lý thuốc bảo 

vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
02/10/2015 

Toàn bộ văn 

bản 
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