
 

 

PHỤ LỤC_TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý, GIẢI TRÌNH TIẾP THU VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 CỦA CÁC ĐƠN VỊ, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-SGDĐT ngày       /6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 
 

TT 

 

Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bản số 

967/SGDĐT-KHTC ngày 10/6/2021 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, giải trình 

1 Sở Nội vụ (Công  văn số 1444/SNV-

HCTH ngày 11/6/2021) 

- Thống nhất  

2 Sở Giao thông vận tải (Công  văn số 

945/SGTVT-VP ngày 11/6/2021) 

- Thống nhất  

 

3 
Sở Ngoại vụ (Công  văn số 

405/SNgV-VP ngày 11/6/2021) 

- Thống nhất  

4 Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch 

(Công  văn số 799/SVHTTDL-

HCTH ngày 11/6/2021) 

- Thống nhất  

5 Sở Tài nguyên và môi trường (Công  

văn số 1505/STNMT-KHTC ngày 

11/6/2021) 

- Thống nhất  

6 UBND huyện Kon Plong (Công  văn 

số 1226/UBND-PGD ngày 

11/6/2021) 

- Thống nhất  

7 UBND huyện Tu Mơ Rông (Công  

văn số 1011/UBND-GDĐT ngày 

11/6/2021) 

- Thống nhất  

8 Sở Tài chính (Công văn số 

2109/STC-QLCSG ngày 11/6/2021) 

- Thống nhất  

9 Sở Thông tin Truyền thông (Công 

văn số 990/STTTT-KHTC ngày 

12/6/2021) 

- Thống nhất  

10 Ban Dân tộc (Công  văn số 

489/BDT-TTĐB ngày 10/6/2021) 

Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 

33/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 
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Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bản số 

967/SGDĐT-KHTC ngày 10/6/2021 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, giải trình 

2020-2021. Ban Dân tộc cơ bản thống nhất với nội 

dung của dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh nêu trên. 

Đối với các năm học tiếp theo, đề nghị Quí Sở lưu ý 

cập nhật văn bản mới có hiệu lực (Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu 

vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2025) để làm cơ sở 

tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét.  

 

 

 

Tiếp thu ý kiến, Sở GDĐT sẽ nghiên cứu Quyết 

định số 861/QĐ-TTg, tham mưu cấp có thẩm 

quyền đối với các năm học tiếp theo khi Chính 

phủ ban hành Nghị định thay thể Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ.  
 

11 UBND huyện Kon Rẫy (Công văn số 

601/UBND-VX ngày 11/6/2021) 

     Sau khi nghiên cứu nội dung và lấy ý kiến của các 

đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân huyện thống nhất 

với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị 

quyết HĐND tỉnh về giá dịch vụ GDĐT (học phí). 

      Tuy nhiên, trong Nghị quyết số 33/2020/NQ-

HĐND tại Điều 1, Mục 1, Khoản a, b, c có nêu cụ thể 

các xã, thị trấn thuộc các vùng 1, 2, 3. Nhưng hiện 

nay chính phủ có ban hành Quyết định số 861/QĐ-

TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I 

thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2025. Do vậy các xã vùng 1, 2, 3 có 

sự thay đổi nên đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

bổ sung nội dung như Điều 1, Mục 1, Khoản a, b, c 

danh sách các xã, thị trấn thuộc các vùng 1, 2, 3 theo 

Quyết đinh số 861/QĐ-TTg vào Nghị quyết về kéo 

dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-

HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon Tum quy định giá dịch vụ giáo dục, đào 

tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 

năm học 2020-2021 để thực hiện thu học phí đúng 

theo vùng miền cho năm học mới năm học 2021-2022. 

 

 

 

 

Giải trình: Các vùng do HĐND tỉnh ban hành theo 

Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND là theo tình hình 

KT-XH thực tế của địa phương để xác định. Đối 

với các vùng ban hành theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg, tiếp thu ý kiến này và ý kiến của 

Ban Dân tộc nêu trên, Sở GDĐT sẽ nghiên cứu 

Quyết định số 861/QĐ-TTg, tham mưu cấp có 

thẩm quyền đối với các năm học tiếp theo khi 

Chính phủ ban hành Nghị định thay thể Nghị định 

số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 

của Chính phủ.  
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Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bản số 

967/SGDĐT-KHTC ngày 10/6/2021 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, giải trình 

12 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 

1577/SKHĐT-VX ngày 11/6/2021) 

Đề nghị bổ sung Văn bản số 1505/BGDĐT-KHTC 

ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện các 

khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 

2020-2021, 2021-2022 và công tác chỉ đạo điều hành 

giá vào phần căn cứ pháp lý của dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Tiếp thu, bổ sung vào phần căn cứ dự thảo.  

13 Sở Tư pháp (Công văn số 767/STP-

DKTr&TDTHPL ngày 11/6/2021) 

1. Thực hiện Công văn số 1505/BGDĐT-

KHTC ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện 

các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 

học 2020-2021; 2021-2022 và công tác chỉ đạo điều 

hành giá năm 2021; Thông báo Kết luận số 29/TB-

TTHĐND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo 

tham mưu xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định kéo dài thời gian thực hiện Nghị 

quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định 

giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021 là cần 

thiết, phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2020.   

2. Theo dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh kéo dài thời gian thực hiện Nghị 

quyết số 33/2020/NQ-HĐND đến khi có văn bản mới 

thay thế hoặc bãi bỏ. Tuy nhiên, mục 2 Công văn số 

1505/BGDĐT-KHTC có yêu cầu: “Từ năm học 

2022-2023, mức học phí được điều chỉnh tăng theo lộ 

trình phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu ý kiến Sở Tư pháp, Sở GDĐT chỉnh sửa 

lại tiêu đề và điều 1 dự thảo NQ với nội dung  tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND 

cho năm học 2021-2022 (thay cho ý: kéo dài thời 

gian thực hiện).  
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Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bản số 

967/SGDĐT-KHTC ngày 10/6/2021 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, giải trình 

trưởng kinh tế để từng bước thực hiện tính đúng tính 

đủ chi phí theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giá 

và Nghị định số 16/2015/ND-CP ngày 14/02/2015 

của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập”.  

Từ yêu cầu trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại việc dự 

kiến tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân tỉnh kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 

33/2020/NQ-HĐND đến khi có văn bản mới thay thế 

hoặc bãi bỏ. Theo quan điểm của Sở Tư pháp, cơ 

quan chủ trì soạn thảo chỉ nên tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục 

thực hiện mức thu giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học 

phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum được 

quy định tại Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND cho 

năm học 2021-2022. 

3. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở 

các ý kiến tham gia, góp ý của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân, tiếp thu hoặc thực hiện việc giải trình đối 

với các ý kiến không tiếp thu và hoàn thiện dự thảo 

Nghị quyết, gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh (dự thảo Nghị quyết gửi thẩm định đề 

nghị đánh số thứ tự theo quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP). 

     Hồ sơ gửi thẩm định đề nghị thực hiện theo quy 

định tại Điều 121 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 (Đã được sửa đổi, bổ sung theo 

khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu. 
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