
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-SGDĐT 

 

Kon Tum, ngày         tháng        năm    

 

  

BÁO CÁO 

V/v tổng hợp và giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết 

 của HĐND tỉnh về “Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục 

mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum” 

    

Thực hiện Quy định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo việc tổng hợp và giải trình tiếp thu góp ý đối 

với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định mức hỗ trợ cho 

trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum”, cụ thể như sau: 

I. Báo cáo quá trình soạn thảo văn bản và lấy ý kiến góp ý 

Căn cứ Thông báo số 01/TB-TTHĐND của Thường trực Hội đồng nhân dân 

ngày 05 tháng 7 năm 2021 về thống nhất xây dựng Nghị quyết và Phiếu chuyển số 

1892/PC-KGVX của UBND tỉnh Kon Tum về Thông báo số 01/PC-KGVX ngày 05 

tháng 7 năm 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban soạn thảo Nghị quyết theo 

quyết định số 1751/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2021. 

Sau khi lấy ý kiến góp ý trong nội bộ về dự thảo, Ban soạn thảo đã trình Thủ 

trưởng đơn vị xem xét, chỉnh sửa dự thảo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1234/SGDĐT-GDMNTH ngày 

23/7/2021 và Công văn số 1289/SGDĐT-GDMNTH ngày 03/8/2021 gửi các cơ 

quan, đơn vị liên quan đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Đồng thời, dự thảo Nghị quyết đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 

của tỉnh và website của Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Đến ngày 18/08/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được ý kiến góp ý 

bằng văn bản của 13 cơ quan, đơn vị (08 sở ban ngành1, 05 UBND huyện2). 07 đơn 

vị không có ý kiến bằng văn bản3. 

 II. Các ý kiến góp ý cụ thể 

                                           
1 Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Tư pháp 
2 UBND huyện Kon Plong, UBND huyện Đăk Glei, UBND huyện Ia Hdrai, UBND huyện Đăk Tô, UBND 

huyện Ngọc Hồi. 
3 Sở Thông tin và truyền thông, Sở NN và PTNT; UBND Thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà, huyện Tu 

Mơ Rông, huyện Sa Thầy, huyện Kon Rẫy. 
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Trong 13 văn bản góp ý, có 05 đơn vị hoàn toàn thống nhất với dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Có 08 đơn vị, cá nhân cơ bản thống nhất với dự 

thảo Nghị quyết và có tham gia góp ý một số nội dung.  

 III. Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo  

Ý kiến góp ý cụ thể của các đơn vị được Sở Giáo dục và Đào tạo giải trình, 

tiếp thu tại phụ lục kèm theo. Các nội dung bổ sung, chỉnh sửa được cụ thể hóa trong 

các văn bản liên quan: Dự thảo lần 3 Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự thảo 

lần 3 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. (Kèm theo các văn bản góp ý của các 

cơ quan, đơn vị và phụ lục)  

Kính đề nghị quý cấp xem xét, cho ý kiến.  

 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (p/h); 

- Sở Tài chính (p/h); 

- Sở Nội vụ (P/h); 

- Sở KHĐT (p/h); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị HC thuộc Sở; 

- Lưu VP, GDMNTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 
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