
 UBND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /STC-QLNS Kon Tum, ngày     tháng      năm 
V/v dự thảo Tờ trình của 

UBND, Nghị quyết của HĐND 

tỉnh trình kỳ họp thứ 10 HĐND 

tỉnh khóa XI 

 

 

Kính gửi:   

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 

Thực hiện Thông báo số 64/TB-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh 

thông báo kết quả phiên họp UBND tỉnh thường ký tháng 3 năm 2020; trong 

đó: Giao Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp, khẩn trương hoàn 

chỉnh nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ 

hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/ tháng 01 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng 

chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tham mưu UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh xem xét theo quy định. 

Sở Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và 

mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP 

ngày 11/ tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sở Tài 

chính kính gửi UBND tỉnh Hồ sơ trình ban hành Nghị quyết gồm các dự thảo 

sau: 

1. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quy định mức chi cho 

công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị 

định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/ tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống mua bán người trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

2. Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn 

nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP ngày 11/ tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

3. Phụ lục tổng hợp ý kiến, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn 



vị, địa phương; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; ý kiến của các thành viên 

UBND tỉnh tại Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2020. 

Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 10 theo quy định./. 
Nơi nhận:                                                                           

- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu VT-QLNS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đồng Thanh Xuân 
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