
PHỤ LỤC 02 

Các nội dung do UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh 

(ban hành kèm theo Báo cáo số 32  /BC-TTHĐND ngày 01 / 12  / 2020    

của Thường trực HĐND tỉnh) 

 

(1), (2), (3). Công văn số 3282/UBND-KTTH ngày 10/12/2019 của 

UBND tỉnh về việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 18/12/2019 của 

UBND tỉnh về việc xin ý kiến ban hành Quyết định bổ sung tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 

09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tờ 

trình số 176/TTr-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến 

đối với việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến 

như sau1: 

1. Công văn số 3282/UBND-KTTH ngày 10/12/2019 về việc sử dụng tài 

sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 

Cơ bản thống nhất với Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên 

doanh, liên kết của Bệnh viện đa khoa tỉnh kèm theo Công văn số 3282/UBND-

KTTH ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

2. Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 18/12/2019 về việc xin ý kiến ban 

hành Quyết định bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 

18/12/2019 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị rà soát nhu cầu thực tế sử dụng các máy móc, thiết bị chuyên dùng 

(xác định rõ sự cần thiết phải đầu tư, mua sắm; quản lý, sử dụng; hiệu quả mang 

lại...) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đảm bảo đúng 

nguyên tắc, tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; xem xét tiếp thu các ý kiến thẩm tra của 

Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo thẩm tra số 154/BC-HĐND ngày 

24/12/2019 trước khi ban hành. Tránh việc đầu tư, mua sắm không cần thiết gây 

lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. 

3. Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 19/12/2019 về việc xin ý kiến đối với 

việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum: 

Cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 

19/12/2019 của UBND tỉnh; đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát nhu 

                                              
(1) Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 03/01/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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cầu sử dụng các máy móc, thiết bị chuyên dùng y tế của các đơn vị, phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ, quy mô hoạt động và điều kiện thực tế... đảm bảo đúng 

theo quy định  tại Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ trước khi ban hành. Tránh việc đầu tư, mua sắm không cần 

thiết gây lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. 

(4), (5). Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh về 

đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt 

động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tờ trình số 02/TTr-

UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy 

định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật 

khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau2: 

Cơ bản thống nhất 02 hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh Khóa XI. UBND tỉnh là cơ quan trình dự thảo các nghị quyết 

nêu trên. Cụ thể: 

(1) Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động 

khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

(2) Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công 

tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

Tuy nhiên, căn cứ Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định, hướng dẫn của Bộ, ngành 

Trung ương, trên cơ sở các hồ sơ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh 

nhận thấy các nội dung chưa thể hiện tính chất “cấp bách, cần quyết định ngay” 

nêu tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14. Vì vậy, đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng hồ sơ dự thảo nghị quyết và trình HĐND tỉnh tại 

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh theo quy định.  

(6). Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc điều chỉnh Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019. Thường trực HĐND tỉnh 

có ý kiến như sau3: 

Thống nhất điều chỉnh kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 như đề xuất 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 30/12/2019. Đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ hơn 

để đảm bảo công tác tham mưu trước khi trình cấp thẩm quyền quyết định điều 

chỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm. 

(7). Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về đề 

nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và 

                                              
(2) Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 08/01/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(3) Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 14/01/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Thường trực HĐND 

tỉnh có ý kiến như sau4: 

Thống nhất Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết tại Tờ trình số 04/TTr-

UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh. UBND tỉnh là cơ quan trình dự thảo 

nghị quyết theo quy định.  

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, điều 

chỉnh tên dự thảo nghị quyết cần khái quát được những nạn nhân có liên quan 

theo quy định tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; hoàn thành hồ sơ dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh Kỳ họp thứ 

10. 

(8). Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về đề 

nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về giá dịch vụ giáo dục, đào 

tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum, năm học 2020 - 2021. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau5: 

Thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI. UBND tỉnh là cơ quan trình 

dự thảo nghị quyết quy định về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum, năm học 2020 - 2021. 

(9), (10). Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh 

về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng một số hạng 

mục công trình cấp bách PCCCR và quản lý bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Chư 

Mom Ray; Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 21/01/2020 về việc đề nghị cho ý 

kiến về chủ trương đầu tư dự án khắc phục tuyến đường vào cửa khẩu phụ Đắk 

Long - Văn Tách (Việt Nam - Lào). Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như 

sau6: 

1. Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 20/01/2020 về việc cho ý kiến về chủ 

trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình cấp bách 

PCCCR và quản lý bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Chư Mom Ray: 

Cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng một số hạng 

mục công trình cấp bách PCCCR và quản lý bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Chư 

Mom Ray như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình 07/TTr-UBND 

ngày 20/01/2020. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

rà soát các nội dung chi cho phù hợp với quy định của các Bộ ngành trung ương 

và điều kiện thực tế tại địa phương, đảm bảo đúng mục tiêu nguồn vốn, quy định 

của pháp luật và hướng dẫn của trung ương trước khi phê duyệt, tổ chức triển 

khai thực hiện dự án. 

2. Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 21/01/2020 về việc đề nghị cho ý kiến 

về chủ trương đầu tư dự án khắc phục tuyến đường vào cửa khẩu phụ Đắk Long 

- Văn Tách (Việt Nam - Lào): 

                                              
(4) Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 20/01/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(5) Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 03/02/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(6) Thông báo số 06/TB-HĐND ngày 07/02/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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Thống nhất chủ trương đầu tư dự án khắc phục tuyến đường vào cửa khẩu 

phụ Đắk Long - Văn Tách (Việt Nam - Lào) như đề nghị của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 21/01/2020.  

(11). Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh về đề 

nghị xây dựng Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và 

xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau7: 

Thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền 

quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Kon Tum, trình HĐND tỉnh Khóa XI tại Kỳ họp thứ 10. UBND 

tỉnh là cơ quan trình dự thảo nghị quyết nêu trên.  

(12). Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc đề nghị cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khắc phục những công trình 

cầu máng số 3 trên kênh chính thuộc công trình Hồ chứa nước Đăk Rơn Ga, 

huyện Đăk Tô. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau8: 

Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Khắc phục những công trình cầu 

máng số 3 trên kênh chính thuộc công trình Hồ chứa nước Đăk Rơn Ga, huyện 

Đăk Tô như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 

14/02/2020. Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh tên dự án cho phù hợp với 

các hạng mục thuộc công trình Hồ chứa nước Đăk Rơn Ga. 

(13), (14), (15). Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 10/02/2020 của UBND 

tỉnh về việc đề nghị cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị, di 

dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc thành phố Kon Tum theo quy hoạch; Tờ trình 

số 11/TTr-UBND ngày 10/02/2020 về việc đề nghị cho ý kiến về chủ trương 

đầu tư dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao 

thông đoạn Km6 - Km20, đường tái định cư thủy điện Plei Krông; Tờ trình số 

16/TTr-UBND ngày 26/02/2020 về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án 

Khắc phục hàng rào trước, sau trụ sở và sân bê tông văn hóa tại Trung tâm Văn 

hóa Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau9: 

1. Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 10/02/2020 về việc đề nghị cho ý kiến 

về chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía 

Bắc thành phố Kon Tum theo quy hoạch: 

Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe 

Kon Tum về phía Bắc thành phố Kon Tum theo quy hoạch như đề nghị của 

UBND tỉnh tại Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 10/02/2020.  

Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát và điều chỉnh một 

số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch trước khi triển khai thực hiện dự 

án; kiểm tra hạng mục đầu tư Hệ thống trụ, tường xây gạch tại vị trí Bến xe Kon 

                                              
(7) Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 25/02/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(8) Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 02/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(9) Thông báo số 11/TB-HĐND ngày 10/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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Tum (cũ)10. Mặt khác, vị trí Bến xe Kon Tum (cũ) đã được cơ quan có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, hiện trạng đất đã có chủ sở hữu quản lý và sử dụng theo 

quy định của pháp luật, đề nghị cân nhắc khi quyết định đầu tư Hệ thống trụ, 

tường xây gạch để tránh việc đầu tư không cần thiết gây lãng phí. 

2. Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 10/02/2020 về việc đề nghị cho ý kiến 

về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an 

toàn giao thông đoạn Km6 - Km20, đường tái định cư thủy điện Plei Krông: 

Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy, việc đầu tư dự án Sửa chữa nền, mặt 

đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km6 - Km20, đường tái 

định cư thủy điện Plei Krông là cần thiết. Đề nghị UBND tỉnh triển khai thực 

hiện theo đúng quy định của pháp luật.  

3. Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 26/02/2020 về việc cho ý kiến về chủ 

trương đầu tư dự án Khắc phục hàng rào trước, sau trụ sở và sân bê tông văn 

hóa tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh: 

Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Khắc phục hàng rào trước, sau trụ sở 

và sân bê tông văn hóa tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh như 

đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 26/02/2020.  

(16). Công văn số 838/UBND-KTTH ngày 19/03/2020 của UBND tỉnh 

về việc đăng ký các nội dung trình HĐND tỉnh Khóa XI. Thường trực HĐND 

tỉnh có ý kiến như sau11: 

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021;  

- Tờ trình về việc bầu Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021;  

- Các Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư 

các dự án theo Luật Đầu tư công.  

Đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung trên trình kỳ họp thứ 10 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp trước thời điểm tổ chức kỳ họp 

thứ 10, HĐND tỉnh có tổ chức kỳ họp bất thường và các nội dung trên đảm bảo 

các điều kiện thì trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh xem xét, quyết định.  

(17). Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc 

cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa 

cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như 

sau12: 

                                              
(10)Vị trí xây dựng chưa thống nhất giữa Tờ trình của UBND tỉnh và Tờ trình, Báo cáo xin chủ trương đầu tư 

của Trung tâm Phát triển quỹ đất: 

 - Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh: “Về Quy mô đầu tư của dự án: Hệ thống trụ, 

tường xây gạch tại các vị trí không tiếp giáp đất của các hộ dân tại vị trí Bến xe Kon Tum (cũ)”; 

- Tờ trình số 119/TTr-TTPTQĐ ngày 23/12/2019 của Trung tâm phát triển quỹ đất: Về Tổng mức đầu tư của dự 

án: Chí phí đầu tư xây dựng tường rào bao quanh (các vị trí đất giáp với các hộ dân) vị trí Bến xe Kon Tum (cũ) 

khoảng: 358.323.000 đồng. 

(11) Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 23/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(12) Thông báo số 13/TB-HĐND ngày 31/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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Thống nhất về chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, 

chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 12/3/2020. Tuy nhiên, đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát các nội dung chi cho phù hợp với 

quy định, hướng dẫn của các Bộ ngành trung ương và điều kiện thực tế tại địa 

phương, đảm bảo sử dụng đúng mục tiêu nguồn vốn hỗ trợ. 

(18). Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc 

cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Bố trí, ổn định dân di cư tự do và dân cư 

biên giới huyện Sa Thầy. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau13: 

Thống nhất về chủ trương đầu tư dự án Bố trí, ổn định dân di cư tự do và 

dân cư biên giới huyện Sa Thầy như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ 

trình số 19/TTr-UBND ngày 12/3/2020.  

(19). Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về đề 

nghị xây dựng Nghị quyết về Phí và Lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Thường 

trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau14: 

Thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết và tên gọi dự thảo Nghị 

quyết như đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh (Phương án 1) tại Tờ trình số 

25/TTr-UBND ngày 01/4/2020. Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan trình dự thảo 

nghị quyết nêu trên tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI.  

(20), (21). Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh 

đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, 

chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum; Về việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết 

54/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về giao UBND tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến 

như sau15: 

1. Về Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh đề nghị 

xây dựng Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách 

đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, 

người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum: 

- Thống nhất cho áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng nghị 

quyết nêu trên như đề nghị của UBND tỉnh trình tại Tờ trình số 28/TTr-UBND 

ngày 06/4/2020.  

- Đề nghị UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết đảm bảo đầy đủ các 

bước theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 148 Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015. Hoàn thành hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp 

thứ 10 HĐND tỉnh và gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng 

                                              
(13) Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 31/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(14) Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 06/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(15) Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 10/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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thời gian quy định tại Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 06/4/2020 về nội dung, 

thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá XI. 

2. Về việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về giao UBND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư dự án nhóm C: 

- Thống nhất trình kỳ họp bất thường tháng 4/2020 HĐND tỉnh Khóa XI 

để xem xét, sửa đổi Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng 

nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước 

ngày 14/4/2020 để xem xét, quyết định. 

- Giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh tham mưu quy trình xây dựng nghị quyết này theo đúng quy định. 

(22), (23). Công văn số 1203/UBND-KTTH ngày 12/4/2020 của UBND 

tỉnh về việc đăng ký bổ sung nội dung trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa 

XI; Công văn số1207/UBND-KTTH ngày 12/4/2020 của UBND tỉnh về việc 

đăng ký bổ sung, điều chỉnh nội dung trình HĐND tỉnh. Thường trực HĐND 

tỉnh có ý kiến như sau16: 

Thống nhất bổ sung, điều chỉnh nội dung trình tại Kỳ họp bất thường 

tháng 4/2020, HĐND tỉnh Khóa XI như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Công văn số 1203/UBND-KTTH ngày 12/4/2020 và Công văn số 1207/UBND-

KTTH ngày 12/4/2020. Đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị 

quyết và gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 14/4/2020 để phân công 

các Ban HĐND thẩm tra theo quy định. 

(24), (25). Công văn số 1241/UBND-KTTH ngày 13/4/2020 của UBND 

tỉnh về việc đăng ký bổ sung nội dung trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa 

XI; Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về đề nghị xem 

xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định 

canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau17: 

- Thống nhất bổ sung nội dung trình tại Kỳ họp bất thường tháng 4/2020, 

HĐND tỉnh Khóa XI các nội dung sau: 

+ Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các 

hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

+ Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án 

đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 

2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phân công Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối 

hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các nội dung trên. 

                                              
(16) Thông báo số 20/TB-HĐND ngày 13/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(17) Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 14/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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(26), (27). Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh 

về đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường vào thôn 8, xã 

Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy và Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 15/4/2020 

của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, bổ sung 

các trang thiết bị quan trắc môi trường. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như 

sau18: 

- Thống nhất bổ sung nội dung trình tại Kỳ họp bất thường tháng 4/2020, 

HĐND tỉnh Khóa XI các nội dung sau: 

+ Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường 

vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy. 

+ Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nâng 

cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường. 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự thảo nghị quyết, 

sớm gửi về Thường trực HĐND tỉnh để thẩm tra theo quy định. 

- Phân công Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối 

hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các nội dung trên. 

(28). Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về đề 

nghị xây dựng Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị 

quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. Thường trực HĐND tỉnh 

có ý kiến như sau19: 

Thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết tại Tờ trình số 40/TTr-

UBND ngày 15/4/2020. Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan trình dự thảo nghị 

quyết nêu trên tại Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm 

kỳ 2016-2021.  

(29). Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc 

xin rút nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, Kỳ họp bất 

thường tháng 4/2020. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau20: 

- Thống nhất cho rút nội dung trình tại kỳ họp bất thường tháng 4 năm 

2020 nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 85/2016/NQ-

HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khoảng cách và 

địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày.  

- Giao Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Tư pháp việc thực hiện Kết 

luận kiểm tra số 02/KL-KTrVB ngày 09/01/2020 của Cục Kiểm tra VBQPPL- 

Bộ Tư pháp theo quy định. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết 

nêu trên trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI tại kỳ họp gần nhất. 

                                              
(18) Thông báo số 23/TB-HĐND ngày 15/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(19) Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 16/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(20) Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 17/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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(30). Công văn số 1330/UBND-KTTH ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc xin rút nội dung trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh. Thường 

trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau21: 

Thống nhất cho rút nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân 

tỉnh đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định tên gọi Huy hiệu, đối tượng 

và tiêu chuẩn tặng Huy hiệu tỉnh Kon Tum như đề nghị của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Công văn số 1330/UBND-KTTH.  

(31). Công văn số 1178/UBND-HTKT ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc xin rút nội dung trình Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 

khóa XI. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau22: 

Thống nhất cho rút nội dung trình tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân 

tỉnh đối với “Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” như đề nghị của 

UBND tỉnh tại Công văn số 1178/UBND-HTKT ngày 10/4/2020. 

(32). Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc 

đề nghị cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các công trình thực 

hiện Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu 

tỉnh Kon Tum đến năm 2025”. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau23: 

Thống nhất về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các công trình thực hiện 

Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu tỉnh 

Kon Tum đến năm 2025” như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 36/TTr-

UBND ngày 13/4/2020. Trong quá trình lập, trình phê duyệt dự án đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo việc lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

(33). Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc 

đề nghị cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các công trình thực 

hiện Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Rơ 

Măm tỉnh Kon Tum đến năm 2025”. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như 

sau24: 

Thống nhất về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các công trình thực hiện 

Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Rơ Măm 

tỉnh Kon Tum đến năm 2025” như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 

35/TTr-UBND ngày 13/4/2020.  

(34). Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về đề 

nghị xây dựng Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 khoản 2 Điều 1 Nghị 

Quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối 

                                              
(21) Thông báo số 26/TB-HĐND ngày 21/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(22) Thông báo số 27/TB-HĐND ngày 21/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(23) Thông báo số 28/TB-HĐND ngày 21/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(24) Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 21/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau25: 

1. Thống nhất Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của UBND tỉnh trình 

tại Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 22/4/2020. UBND tỉnh là cơ quan trình dự 

thảo nghị quyết nêu trên tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI. 

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành Hồ sơ dự thảo nghị quyết nêu 

trên và gửi về Thường trực HĐND tỉnh theo đúng thời gian quy định.  

(35). Công văn số 1292/UBND-KTTH ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2019 để thực hiện dự án 

Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. Thường trực HĐND 

tỉnh có ý kiến như sau26: 

Cơ bản thống nhất chủ trương sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh 

năm 2019 để bố trí cho dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum như đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 1292/UBND-KTTH 

ngày 16/4/2020.  

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, xác định rõ nguồn tăng thu, tiết kiệm 

chi ngân sách tỉnh năm 2019 và lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm 

chi ngân sách, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

theo quy định của tại khoản 2 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước năm 2015. 

(36). Công văn số 1185/UBND-KTTH ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh 

về chủ trương sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2019 để 

thực hiện dự án Đường và Cầu bê tông cốt thép qua sông Pô Kô, thị trấn Đăk 

Glei, huyện Đăk Glei (giai đoạn 1). Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như 

sau27: 

Cơ bản thống nhất ủng hộ chủ trương hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn 

tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2019 (sau khi đã cân đối bố trí cho một số dự 

án, nhiệm vụ khác đã được cấp thẩm quyền cho chủ trương, phê duyệt) cho 

huyện Đăk Glei để thực hiện dự án Đường và Cầu bê tông cốt thép qua sông Pô 

Kô, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei (giai đoạn 1).  

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, xác định rõ nguồn tăng thu, tiết kiệm 

chi ngân sách tỉnh năm 2019 và lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm 

chi ngân sách, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

theo quy định của tại khoản 2 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước năm 2015. 

(37). Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc 

xin ý kiến việc tham gia thực hiện dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi 

khí hậu vay vốn Ngân hàng Châu Á. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như 

sau28: 

                                              
(25) Thông báo số 31/TB-HĐND ngày 24/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(26) Thông báo số 32/TB-HĐND ngày 27/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(27) Thông báo số 33/TB-HĐND ngày 27/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(28) Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 11/5/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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Thống nhất việc tham gia thực hiện dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng 

biến đổi khí hậu vay vốn Ngân hàng Châu Á như đề nghị của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 08/5/2020. Đề nghị UBND tỉnh hoàn 

thiện, bổ sung đầy đủ hồ sơ, báo cáo Bộ ngành Trung ương đúng theo quy định. 

(38), (39), (40). Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 16/4/2020 của UBND 

tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh về tiêu chí xác định 

đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc 

thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của HĐND tỉnh; Tờ trình số 51/TTr-UBND 

ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết “Quy định cụ 

thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến 

trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ 

việc nấu ăn cho học sinh”; Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 11/5/2020 của 

UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi công lao động 

thuê ngoài đối với cán bộ, chuyên gia trực tiếp xây dựng dự thảo tiêu chuẩn 

quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Thường trực HĐND 

tỉnh có ý kiến như sau29: 

- Thống nhất các đề nghị xây dựng nghị quyết của UBND tỉnh trình tại Tờ 

trình số 44/TTr-UBND, Tờ trình số 51/TTr-UBND và Tờ trình số 52/TTr-

UBND.  

- UBND tỉnh hoàn thành các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 

HĐND tỉnh và gửi đến Thường trực HĐND tỉnh theo đúng thời gian quy định 

tại Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 06/4/2020 về nội dung, thời gian tổ chức 

kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khoá XI.  

(41). Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh về việc 

đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon Tum về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thường trực HĐND 

tỉnh có ý kiến như sau30: 

Thống nhất đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình số 

53/TTr-UBND ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh 

là cơ quan trình dự thảo Nghị quyết nêu trên tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng 

nhân dân tỉnh Khóa XI.  

(42). Công văn số 1774/UBND-HTKT ngày 21 tháng 5 năm 2020 của 

UBND tỉnh về các đề án thành lập thị xã Ngọc Hồi. Thường trực HĐND tỉnh có 

ý kiến như sau31: 

Thống nhất cho rút nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân 

tỉnh đối với:  

                                              
(29) Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 13/5/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(30) Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 20/5/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(31) Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 25/5/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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1. Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận Khu 

vực dự kiến thành lập Thị xã Ngọc Hồi (toàn huyện Ngọc Hồi) đạt tiêu chí đô 

thị loại IV; 

2. Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án thành lập thị xã Ngọc 

Hồi. 

(43). Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về việc 

đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung 

trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. Thường 

trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau32: 

1. Thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết tại Tờ trình số 58/TTr-

UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn 

thành các hồ sơ dự thảo Nghị quyết và gửi đến Thường trực HĐND tỉnh theo 

đúng thời gian quy định tại Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 06/4/2020 về 

nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khoá XI. 

2. Phân công Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với 

các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trên theo quy định. 

(44). Công văn số 1901/UBND-KTTH ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh 

về việc đăng ký bổ sung các nội dung trình Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau33: 

1. Về nội dung 

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

nhiệm kỳ 2016-2021; 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021; 

- Tờ trình dự thảo nghị quyết về Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng 

đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020; 

- Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020. 

2. Đề nghị UBND tỉnh hoàn thành các nội dung trên theo đúng thời gian 

quy định tại Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 06/4/2020 về nội dung, thời gian 

tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khoá XI. 

3. Giao Ban Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với 

các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra: 

- Dự thảo nghị quyết về Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các 

dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020; 

- Dự thảo nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016-2020. 

                                              
(32) Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 29/5/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(33) Thông báo số 40/TB-HĐND ngày 02/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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(45). Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về việc 

xây dựng Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 

của tỉnh Kon Tum. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau34: 

1. Thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết tại Tờ trình số 67/TTr-

UBND ngày 09/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn 

thành hồ sơ dự thảo Nghị quyết và gửi đến Thường trực HĐND tỉnh theo 

đúng thời gian quy định. 

2. Phân công Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với 

các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trên. 

(46). Công văn số 2140/UBND-KTTH ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh 

về việc xin chủ trương tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh (Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi công lao 

động thuê ngoài đối với cán bộ, chuyên gia trực tiếp xây dựng dự thảo tiêu 

chuẩn quốc gia (TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum). Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau35: 

Thống nhất chủ trương tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

2140/UBND-KTTH ngày 17/6/2020. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành hồ sơ 

dự thảo Nghị quyết và gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30 tháng 6 

năm 2020. 

(47). Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc 

điều chỉnh tên dự án di dời lò đốt rác thải y tế đã phân bổ từ nguồn kinh phí 

giảm cấp do tiền lương cơ cấu vào giá dịch vụ bảo hiểm y tế từ năm 2016 – 

2018. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau36: 

Thống nhất điều chỉnh nội dung đã phân bổ từ nguồn kinh phí giảm cấp do 

tiền lương cơ cấu vào giá dịch vụ bảo hiểm y tế từ năm 2016 - 2018 như đề xuất 

của UBND tỉnh tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 29/5/2020. Đề nghị UBND 

tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện việc điều chuyển tài sản công theo đúng 

quy định. 

(48). Công văn số 2269/UBND-KTTH ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh 

về việc đề nghị rút, bổ sung nội dung trình tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XI. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau37: 

1. Thống nhất cho rút 02 nội dung trình Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XI theo đề nghị của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

a) Tờ trình dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

                                              
(34) Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 10/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(35) Thông báo số 42/TB-HĐND ngày 19/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(36) Thông báo số 43/TB-HĐND ngày 19/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(37) Thông báo số 45/TB-TTHĐND ngày 29/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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b) Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các 

dự án theo Luật Đầu tư công. 

2. Thống nhất cho bổ sung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt 

tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 

2020 vào chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành hồ sơ và gửi đến Thường 

trực HĐND tỉnh theo quy định. 

Phân công Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban 

của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trên. 

 (49) Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh về việc 

phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2019. Thường trực 

HĐND tỉnh có ý kiến như sau38:  

1. Về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2019 

(75.737 triệu đồng).  

Cơ bản thống nhất việc phân bổ như đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 04/6/2020. Tuy nhiên, Thường trựcHội đồng 

nhân dânđề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh một số nội dung sau: 

- Sau khi Bộ Tài chính có ý kiến thẩm định đối với nguồn tăng thu nội địa 

cân đối NSĐP (loại trừ: tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và phí sử dụng kết cấu 

hạ tầng), đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cácsở, ngành tham mưu trình 

phân bổ đảm bảo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước năm 

2015.  

- Đối với nguồn tăng thu phân cấp cho các huyện, thành phố (lồng ghép 

tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới), 

đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ quan trọng, trong đó ưu tiên chi các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, 

dạy nghề, y tế, nông nghiệp, nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo 

theo hướng dẫn của Trung ương.  

2. Về việc phân bổ nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong Khu kinh 

tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đầu năm 2019 chưa phân bổ (3.790 triệu đồng) và các 

nguồn vốn khác (2.786 triệu đồng).  

Việc phân bổ nguồn kinh phí như đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh là phù 

hợp. Tuy nhiên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, trình cấp thẩm quyền 

phân bổ các nguồn vốn trên đúng theo quy định. 

(50) Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 25/ 8/2020 của UBND tỉnh về việc 

cắt giảm 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 

10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 của các đơn vị dự toán khối tỉnh 

theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ. Thường trực HĐND tỉnh có ý 

                                              
(38) Thông báo số 49/TB-TTHĐND ngày 21/7/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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kiến như sau39 

Thống nhất cắt giảm 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài 

nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 của các đơn 

vị dự toán khối tỉnh như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 

94/TTr-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải 

pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 

2020 theo chỉ đạo, hướng dẫn của bộ, ngành trung ương. Chỉ đạo các cấp ngân 

sách triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên 

còn lại của năm 2020 theo quy định. 

(51) Công văn số 3432/UBND-KTTH ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về 

việc đăng ký các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kỳ họp chuyên đề năm 

2020. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau40: 

1. Thống nhất các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kỳ họp chuyên đề 

năm 2020 như đăng ký của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3432/UBND-

KTTH ngày 10/9/2020, cụ thể: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2020; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về 

điều chỉnhchủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 

đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy; Tờ trình dự thảo Nghị 

quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án do Ban quản lý các dự 

án 98 làm chủ đầu tư (đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết về bầu bổ sung Ủy 

viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ chuyển sang kỳ họp chuyên 

đề trong tháng 10 năm 2020). 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh gửi hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp về Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 21/9/2020.  

2. Thời gian tổ chức kỳ họp: Ngày 29 tháng 9 năm 2020.   

3. Phân công Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối 

hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các nội dung trên. 

(52) Công văn số 3365/UBND-KTTH ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh về 

việc xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về dư toán thu chi ngân sách năm 2021. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau41: 

Thống nhất nội dung về dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 như đề xuất 

của UBND tỉnh tại công văn số 3365/UBND-KTTH ngày 08/9/2020. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2021, hoàn 

thiện trước khi gửi các bộ, ngành Trung ương theo quy định. 

(53) Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2020 của UBND 

tỉnh về việc điều chỉnh nội dung chi đã phân bổ từ nguồn kinh phí giảm cấp do 

                                              
(39) Thông báo số 50/TB-TTHĐND ngày 01/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(40) Thông báo số 51/TB-TTHĐND ngày 15/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(41) Thông báo số 52/TB-TTHĐND ngày 15/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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tiền lương cơ cấu vào giá dịch vụ bảo hiểm y tế từ năm 2016-2018. Thường trực 

HĐND tỉnh có ý kiến như sau42: 

Thống nhất điều chỉnh nội dung chi đã phân bổ từ nguồn kinh phí giảm 

cấp do tiền lương cơ cấu vào giá dịch vụ bảo hiểm y tế từ năm 2016-2018 như 

đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh  tại Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 10 tháng 

9 năm 2020. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành chấn chỉnh, rút 

kinh nghiệm trong quá trình tham mưu, đề xuất. 

(54) Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về việc 

đề nghị xây dựng Nghị quyết về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 

tỉnh Kon Tum. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau43: 

Thống nhất việc xây dựng Nghị quyết về ban hành các nguyên tắc, tiêu 

chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai 

đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tumnhư đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ 

trình số 101/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020. Đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyếttrình Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khóa XI đúng trình tự, thủ tục theo quy định. 

( 55) Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh về việc 

đề nghị điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 theo hình thức 

ghi thu, ghi chi. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau44: 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy đa số nội dung đề nghị ghi 

thu, ghi chi chưa xây dựng Phương án trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 

để làm cơ sở thực hiện hạch toán ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước theo 

quy định(45). Vì vậy, để đảm bảo chặt chẽ, tính đúng, tính đủ từng nội dung ghi 

thu, ghi chi, Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo liên ngành(46) kiểm tra, rà soát, xác định đúng đối tượng, đủ điều kiện ghi 

thu, ghi chi, tính toán cụ thể số liệu... xây dựng Phương án trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định. Riêng việc điều chỉnh giảm dự toán thu các dự án 

khai thác quỹ đất, không thuộc thẩm quyền quyết định của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh(47). 

                                              
(42) Thông báo số 53/TB-TTHĐND ngày 17/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(43) Thông báo số 55/TB-TTHĐND ngày 22/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(44) Thông báo số 56/TB-TTHĐND ngày 28/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(45) Văn bản số 11282/BTC-NSNN ngày 25/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “UBND tỉnh chỉ đạo cơ 

quan tài nguyên và môi trường lập kế hoạch cho thuê đất, thuê mặt nước cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân 

sách hằng năm, gửi cơ quan tài chính để tổng hợp, xây dựng phương án trình UBND cấp tỉnh, trình HĐND 

tỉnh thông qua để làm cơ sở thực hiện hạch toán thu tiền thuê đất, thuê mặt nước mà nhà đầu tư đã tự nguyện 

ứng trước và hạch toán chi bồi thường, GPMB tương ứng theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt.”. 

(46) Gồm các đơn vị liên quan, như: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Cục thuế tỉnh;… 

(47) Khoản 3 Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: “3. Ủy ban nhân dân trình Thường 

trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo Hội đồng nhân 

dân tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp sau: 

a) Dự kiến số thu không đạt dự toán được Hội đồng nhân dân quyết định phải điều chỉnh giảm một số khoản 

chi; 
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(56)Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh về bổ 

sung nội dung trình và chủ trương xây dựng Nghị quyết thông qua Đề án“Tổ 

chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách 

cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025”, Thường 

trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau48: 

- Thống nhất bổ sungnội dung trình tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa 

XI như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 

24/9/2020.  

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành nội dung trên theo đúng quy 

định của pháp luật hiện hành và quy định tại Thông báo số 54/TB-TTHĐND 

ngày 21/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ 

họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI. 

(57) Công văn số 3573/UBND-KTTH ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về chủ trương mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu theo Chương 

trình giáo dục phổ thông mới, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau49: 

Thống nhất Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 như đề nghị của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3573/UBND-KTTH ngày 22 tháng 9 năm 

2020. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp 

với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng thiết bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trình 

cấp thẩm quyền ban hành theo quy định(50). 

(58) Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh về chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh có ý 

kiến như sau51: 

- Thống nhất trình nội dung này tại Kỳ họp chuyên đề tháng 10/2020 của 

HĐND tỉnh Khóa XI như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 

107/TTr-UBND ngày 05/10/2020.  

- Giao Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND thẩm tra nội dung trên theo quy 

định. 

 (59) Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh về đề 

nghị xây dựng Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 

tỉnh Kon Tum, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau52: 

                                                                                                                                             
b) Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách của một số tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương theo quy định tại khoản 2 Điều này; 

c) Khi cần điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán hoặc địa phương cấp dưới.” 

(48) Thông báo số 57/TB- TTHĐND ngày 06/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(49) Thông báo số 58/TB- TTHĐND ngày 29/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(50)  Điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT quy đinh: “…Ủy ban nhân dân cấp tỉnhsau 

khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng thiết bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý”. 

(51) Thông báo số 60/TB- TTHĐND ngày 06/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(52) Thông báo số 61/TB- TTHĐND ngày 06/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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- Thống nhất bổ sung nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI 

như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 

05/10/2020.  

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành nội dung trên theo đúng quy 

định của pháp luật hiện hành và quy định tại Thông báo số 54/TB-TTHĐND 

ngày 21/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ 

họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI. 

(60) Công văn số 3805/UBND-KTTH ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh 

về việc đăng ký các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp chuyên đề năm 2020, 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau53: 

- Thống nhất trình các nội dung này tại Kỳ họp chuyên đề tháng 10/2020 

của HĐND tỉnh khóa XI như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 

3805/UBND-KTTH ngày 07/10/2020. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị nội 

dung trình kỳ họp theo đúng quy trình, quy định. 

- Giao Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND thẩm tra nội dung trên theo quy 

định. 

(61) Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh về đề 

nghị xây dựng Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-

2025, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau54: 

- Thống nhất bổ sungnội dung trình tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa 

XI như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 

07/10/2020.  

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành nội dung trên theo đúng quy 

định của pháp luật hiện hành và yêu cầu nêu tại Thông báo số 54/TB-TTHĐND 

ngày 21/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ 

họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 

- Giao Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND thẩm tra nội dung trên theo quy 

định. 

(62) Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh về 

việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019 (lần 2), Thường trực 

HĐND tỉnh có ý kiến như sau55: 

Thống nhất các nội dung như đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ 

trình số 100/TTr-UBND ngày 17/9/2020. 

(63) Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh về 

việc đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 

29/2020/NQ-HĐND ngày 13tháng 7năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

                                              
(53) Thông báo số 62/TB- TTHĐND ngày 08/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(54) Thông báo số 63/TB- TTHĐND ngày 08/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(55) Thông báo số 64/TB- TTHĐND ngày 13/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau56: 

- Thống nhất việc xây dựng Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2020 nêu trên. Đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kỳ họp chuyên đề tháng 10/2020 theođúng trình tự, thủ 

tục quy định. 

- Giao Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì thẩm tra 

theo quy định. 

(64) Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về 

việc đề nghị xây dựng Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế -xã hội 

năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau57: 

- Thống nhất việc xây dựng Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh 

tế -xã hội năm 2021 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 

112/TTr-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 nêu trên. Đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyếttrình Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khóa XI theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định(58). 

- Giao Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì thẩm tra 

theo quy định. 

(65) Công văn số 3979/UBND-HTKT ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh 

về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi 

giải trí và nhà phố tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, Thường trực 

HĐND tỉnh có ý kiến như sau59: 

1. Thống nhất bổ sungnội dung trình Kỳ họp chuyên đềtháng 10 năm 

2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI đối với dự thảo Nghị quyếtvề điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố 

tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

2. Phân công Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, 

phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các nội dung trên. 

(66) Công văn số 3994/UBND-KTTH ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh 

về việc xây dựng Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 và Công văn số 4015/UBND-KTTH ngày 23 tháng 10 năm 2020 về việc 

điều chỉnh tên và xin gia hạn một số nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh 

Khóa XI, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau60: 

1. Thống nhất việc xây dựng Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Công văn số 3994/UBND-KTTH ngày 22 tháng 10 năm 2020. 

                                              
(56) Thông báo số 65/TB- TTHĐND ngày 13/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(57) Thông báo số 67/TB- TTHĐND ngày 16/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(58) Thông báo số 54/TB-TTHĐND ngày 21/9/2020 về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh 

Khóa XI.  

(59) Thông báo số 68/TB- TTHĐND ngày 21/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(60) Thông báo số 69/TB- TTHĐND ngày 28/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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2. Thống nhất điều chỉnh tên và gia hạn thời gian một số nội dung trình 

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XInhư đề nghị của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Công văn số 4015/UBND-KTTHngày 23 tháng 10 năm 2020. 

(67) Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của UBND 

tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ, mức tặng quà dịp Lễ, 

Tết đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Thường trực HĐND 

tỉnh có ý kiến như sau61: 

Thống nhất việc xây dựng Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020. Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11 

Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI đúng trình tự, thủ tục theo quy định. 

(68) Công văn số 3950/ UBND-KTTH ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh 

về việc hỗ trợ kin phí phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và kinh phí hoạt 

động Công an xã cho Công an tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như 

sau62: 

Thống nhất việc hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự 

và kinh phí hoạt động Công an xã cho Công an tỉnh như đề nghị của UBND tỉnh 

tại Công văn số 3950/ UBND-KTTH ngày 19/10/2020  

(69) Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh về 

việc xin ý kiến ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

trong lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như 

sau63: 

Thống nhất việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng trong lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum tỉnh như đề nghị của UBND tỉnh tại 

Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 20/10/2020. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà 

soát, ban hành theo đúng qui định; phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và 

nhu cầu thực tế của đơn vị. 

(70) Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh về 

việc đề nghị xây dựng Nghị quyết về nội dung và mức chi để thực hiện chế độ 

dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh 

Kon Tum, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau64: 

1. Thống nhất việc xây dựng Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2020. Đề nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 

11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 

2. Phân công Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với 

các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra. 

                                              
(61) Thông báo số 71/TB- TTHĐND ngày 03/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(62) Thông báo số 72/TB- TTHĐND ngày 03/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(63) Thông báo số 73/TB- TTHĐND ngày 03/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

(64) Thông báo số 74/TB- TTHĐND ngày 16/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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(71) Công văn số 4277/UBND-KTTH ngày 15/11/2020 của UBND tỉnh 

về việc đăng ký bổ sung các nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI, 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau65: 

1. Thống nhất bổ sung các nội dung trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh 

Khóa XI như đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4277/UBND-KTTH 

ngày 15/11/2020(66). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ các dự 

thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI theo 

đúng trình tự, thủ tục quy định. 

2. Phân công Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với 

các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Ban phụ 

trách(67). 

(72) Công văn số 4322/UBND-KTTH ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh 

về việc đăng ký bổ sung nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI, 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau68: 

1. Thống nhất bổ sung nội dung trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa 

XI như đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4322/UBND-KTTH ngày 

18 tháng 11 năm 2020(69). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ dự 

thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI theo 

đúng trình tự, thủ tục quy định. 

2. Phân công Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với 

các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trên theo quy định

                                              
(65) Thông báo số 75/TB- TTHĐND ngày 17/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 

 (66) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; Nghị quyết 

điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; Nghị quyết về việc 

phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (đợt 3) năm 2020; Nghị quyết về bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân 

dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. 

(67) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; Nghị quyết 

điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; Nghị quyết về việc 

phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (đợt 3) năm 2020. 

(68) Thông báo số 78/TB- TTHĐND ngày 23/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(69) Nghị quyết về Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến 

đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24. 
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