
Chính phủ ban hành Nghị định bãi bỏ toàn bộ 40 văn bản quy phạm pháp luật 

 

 Ngày 03/01/2020, Nghị định số 05/2020/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành. 

 

 Nghị định này quy định bãi bỏ toàn bộ 40 văn bản quy phạm pháp luật và bãi 

bỏ một phần 02 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 08 văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành bị bãi bỏ 

toàn bộ, gồm: 

 -  Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 1999 của Chính phủ quy 

định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999. 

 

Hình ảnh minh họa về công trái xây dựng Tổ quốc 

 - Nghị định số 09/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2001 của Chính phủ sửa 

đổi Điều 21 Nghị định số 05-CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. 

 - Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy 

định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục. 



 - Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về 

kiểm toán độc lập. 

 - Nghị định số 161/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

 - Nghị định số 125/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ 

quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải 

hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa. 

 - Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp 

thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014. 

  - Quyết định số 134-HĐBT ngày 20 tháng 4 năm 1992 của Hội đồng Bộ 

trưởng về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện 

Bắc - Nam 500 KV. 

                                                                            Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng 
 


