
Phụ lục 

TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý, GIẢI TRÌNH TIẾP THU  
 

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

A HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ 

QUYẾT 

  

I Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC ĐƠN VỊ  Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị của Sở 

Tài chính tại Văn bản số 3373/STC-QLNS, 

ngày 25 tháng 8 năm 2021: 

 

1 Sở Tư pháp (Văn bản số 1244/STP-

XDKTr&TDTHPL ngày 30/8/2021) 

Ý kiến tham gia:  

1. Về hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị 
quyết 
1.1. Đối với đề cương chi tiết dự thảo Nghị 

quyết, đề nghị thực hiện theo đúng Mẫu số 11. 
Đề cương chi tiết dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung một số 
điều (tại Phụ lục V, ban hành kèm theo Nghị 
định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật) 

1.2. Đề nghị Sở Tài chính trình bày Báo cáo 
đánh giá tác động của chính sách theo đúng 

Mẫu số 01. Báo cáo đánh giá tác động của 
chính sách (tại Phụ lục V, ban hành kèm theo 
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) 

 
2. Về nội dung đề cương chi tiết dự thảo Nghị 
quyết 

2.1. Sở Tư pháp nhận thấy, phạm vi điều chỉnh 

 

1. 
 
1.1 Sở Tài chính đã điều chỉnh dự thảo Nghị 

quyết theo đúng Mẫu số 11. Đề cương chi tiết 
dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Phụ lục V, 
ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-
CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. 

 
 

 
 
 

1.2. Sở Tài chính đã điều chỉnh Báo cáo đánh 
giá tác động của chính sách theo đúng Mẫu số 

01. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách 
(tại Phụ lục V, ban hành kèm theo Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 

phủ. 
2. 
 

2.1. Sở Tài chính đã điều chỉnh lại tên Nghị 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

của dự thảo (thể hiện qua tên gọi và đoạn đầu 
Điều 1) chưa phù hợp, chưa thống nhất với các 
nội dung có trong dự thảo. Cụ thể: 

Dự thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị 
quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi 
hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum. Nói cách khác, dự thảo dự 

kiến sửa đổi, bổ sung về phạm vi điều chỉnh, 
đối tượng áp dụng. Tuy nhiên, theo nội dung 

của dự thảo thì cơ quan chủ trì soạn thảo dự 
kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định 
về mức hỗ trợ, mức tặng quà tết cho các đối 

tượng tại 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 73/2020/NQ-HĐND. Vì vậy, đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý 
lại tên gọi (trích yếu) của dự thảo, phạm vi điều 
chỉnh của dự thảo và các nội dung có liên quan 

để đảm bảo tính thống nhất, logic trong dự 
thảo. Theo quan điểm của Sở Tư pháp, tên gọi 

(trích yếu) của dự thảo Nghị quyết có thể được 
biên tập lại như sau: “Nghị quyết sửa đổi, bổ 
sung các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 
năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 
mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối 

tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum” 
2.2. Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-UBND 

ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ 
chức lại các đơn vị hành chính thuộc, trực 
thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum thì “Chi cục 

Văn thư - Lưu trữ tỉnh” đã được tổ chức lại 
thành “Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ”, vì 

quyết như sau: “Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 
các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 
73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 
chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum”. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
2.2. Sở Tài chính đã điều chỉnh thành: “Sở Nội 

vụ tỉnh (Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ)” 
 
 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

vậy đề nghị xem xét, loại bỏ nơi nhận văn bản 
là “Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh”. 

2 UBND thành phố Kon Tum (Văn bản số 

3935/UBND-TH ngày 21/9/2021); UBND 
huyện Ngọc Hồi (Văn bản số 36163/UBND-

TCKH ngày 21/9/2021); UBND huyện Kon 
Rẫy (Văn bản số 1112/UBND-TH ngày 
21/9/2021); UBND huyện Đăk Hà (Văn bản số 

2322/UBND-TCKH ngày 06/9/2021); Sở Công 
thương (Văn bản số 1599/SCT-HCTH ngày 

31/8/2021); Sở Thông tin và Truyền thông 
(Văn bản số 1553/STTTTHCTH ngày 
27/8/2021); Sở Tài nguyên MT (Văn bản số 

2407/STNMT-KHTC ngày 27/8/2021); Ban 
Dân tộc (Văn bản số 765/BDT-HCTH ngày 

26/8/2021); Sở Văn hóa TTDL (Văn bản số 
1249/SVHTTDL-HCTH ngày 25/8/2021); Sở 
Ngoại vụ (Văn bản số số 705/SNgV-VP ngày 

24/9/2021); Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn 
bản số 2472/SNN-KH ngày 08/9/2021) 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 
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Các đơn vị còn lại Ý kiến tham gia: 

Qua 10 ngày kể từ ngày phát hành Văn bản góp 

ý, các đơn vị chưa có ý kiến tham gia, xem như 
thống nhất  

 

II Ý KIẾN TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM 

ĐỊNH XÃ HỘI   

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản 

số 3373/STC-QLNS, ngày 25 tháng 8 năm 

2021: 

 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

1 Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh (Tại 
Văn bản số 167/CV-LHH ngày 16/9/2021) 

Ý kiến tham gia: 

1. Về sự cần thiết của việc điều chỉnh: 
Thời gian thực hiện của Nghị quyết quá ngắn 

để tiến hành điều chỉnh: Nghị quyết số 
73/2020/NQ-HĐND ban hành ngày 14/12/2020 

có hiệu lực thi hành chưa đến 01 năm và chủ 
yếu mới triển khai một lần trong dịp Tết 
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, nhưng một 

trong những lý do điều chỉnh được đưa ra là vì 
“mức hỗ trợ thấp, chưa phù hợp với giá cả thị 

trường” (dự thảo Tờ trình, mục I, dòng 7 từ 
dưới lên), là chưa thuyết phục. 
2. Nội dung chính sách trong dự thảo Nghị 

quyết: Nhất trí với nội dung chính sách 
3. Về giải pháp thực hiện chính sách (điểm 2.2, 

Mục IV): nội dung này chủ yếu đề xuất về 
nguồn kinh phí thực hiện, đề nghị nên giữ 
nguyên như khoản 2, điều 2 của Nghị quyết 

73/2020/NQ-HĐND. 

 
1. Để có cơ sở trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND,  các mức 

chi hỗ trợ, mức tặng quà các đối tượng được 
xây dựng trên cơ sở mức chi hỗ trợ, mức tặng 

quà đã thực hiện từ các năm trước. Do đó, đến 
nay đã không còn phù hợp với mục tiêu thăm 
hỏi, ý nghĩa động viên của Tỉnh đối với đối 

tượng được thăm hỏi;  

 

 
 

 
 
 

 
 

3. Nội dung tại điểm 2.2, Mục IV dự thảo Tờ 
trình là giải pháp thực hiện chính sách, không 
phải là đề xuất về nguồn kinh phí thực hiện. Do 

đó, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Tờ trình. 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Tại 
Văn bản số 354/BC-MTTQ-BTT ngày 
24/9/2021) 

Ý kiến tham gia: 

1. Về dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị 
quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 

73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 
2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum: 
- Đề nghị bổ sung tại Mục 5, Phụ lục 2, Biểu số 

1: Kinh phí tặng quà các đơn vị, địa phương 
theo kế hoạch thăm, chúc tết Nguyên đán 2021 

của Tỉnh ủy; 
+ Tại ý thứ 3 mục 5: Bổ sung thêm đơn vị Đội 
K53 làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi 

hương hài cốt liệt sỹ ở Lào và Campuchia. Mức 
hỗ trợ, tặng quà 16.000.000 đồng/đơn vị  

+ Tại ý thứ 4 mục 5: Bổ sung thêm đơn vị Đài 
quan sát Phòng không. Mức hỗ trợ, tặng quà là 
11 triệu đồng/đơn vị 

+ Tại ý thứ 19 mục 5: Bổ sung thêm đơn vị Đội 
tuyên truyền văn hóa cơ sở và Trạm sửa chữa 

tổng hợp. Mức hỗ trợ, tặng quà là 3 triệu 
đồng/đơn vị 
2. Về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 

1 Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 
tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các 

đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum: 
Đề nghị sửa đổi, bổ sung mục 01, phần II, Phụ 

lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 
73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 
2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum. Mức chi hỗ trợ thôn, 

 
1. Các đơn vị quy định tại mục này được xây 
dựng dựa trên kế hoạch thăm, chúc Tết Nguyên 

đán hàng năm của Tỉnh ủy. Do đó, Sở Tài 
chính đề xuất giữ nguyên như quy định tại 

Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND. Hàng năm, 
căn cứ các đơn vị trong kế hoạch thăm, chúc 
Tết Nguyên đán của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đưa vào kế hoạch thăm, chúc Tết Nguyên 
đán của tỉnh và áp dụng mức tặng quà theo 

mức tặng quà của đơn vị có tính chất tương 
đồng được quy định tại Phụ lục 02 Nghị quyết 
73/2020/NQ-HĐND 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
2. Chính sách hỗ trợ thôn làng tổ chức ngày hội 

bánh chưng xanh thực hiện theo chỉ đạo của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 353-
KL/TU ngày 21/7/2016 về tổ chức Ngày hội 

bánh chưng xanh Tết Nguyên đán hằng năm 
trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; 

trong đó nêu rõ: đối tượng là tất cả các hộ dân 
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 
bàn tỉnh, địa điểm tổ chức là các thôn, làng, 

nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn đóng góp, 
hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân gắn với lồng 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

làng, tổ dân phố đón tết Nguyên đán hàng năm 
(tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh): 4 triệu 
đồng/thôn, tổ dân phố đối với những thôn, tổ 

dân phố có trên 300 hộ dân 
 

ghép các nguồn kinh phí hỗ trợ thôn, làng ăn 
tết hàng năm. Do đó, Sở Tài chính đề nghị giữ 
nguyên như dự thảo Nghị quyết. 

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Tại Văn bản số 

1147/CV-BTV ngày 17/9/2021); Hội Nông dân 
(Tại Văn bản số 782-CV/HNDT ngày 

13/9/2021) 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 
 

 

III Ý KIẾN CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỊU TÁC 

ĐỘNG TRỰC TIẾP BỞI CHÍNH SÁCH (đã 
đề nghị VP UBND tỉnh đăng tải lên Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh tại Văn bản số 
3373/STC-QLNS, ngày 25 tháng 8 năm 2021) 

Ý kiến tham gia: 

Đến nay, chưa có ý kiến tham gia, góp ý 

 

IV Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo 
số 258/BC-STP ngày 30 tháng 9 năm 2021) 

Ý kiến tham gia: 

Thành phần hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết 
đã được cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện 

theo đúng quy định. Tuy nhiên, cơ quan thẩm 
định nhận thấy việc đánh giá chi phí/tác động 

tiêu cực; chi phí/tác động tích cực đối với đối 
tượng thụ hưởng chính sách trong dự thảo Báo 
cáo đánh giá tác động chính sách là chưa phù 

hợp. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 
tổ chức đánh giá lại về chi phí/tác động tiêu 

cực; chi phí/tác động tích cực đối với đối tượng 

 
Sở Tài chính đã tiếp thu, chỉnh sửa lại Báo cáo 
đánh giá tác động chính sách 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

thụ hưởng chính sách trong dự thảo Báo cáo 
đánh giá tác động chính sách, đảm bảo chất 
lượng của Báo cáo đánh giá tác động chính 

sách 

V Ý kiến góp ý của các thành viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Góp ý theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn 

bản số 3996/STC-QLNS, ngày 05 tháng 10 

năm 2021: 

 

1 Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Sở Công thương, 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận 

tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa 

Thế thao Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, 
Sở Y tế, Thanh tra tỉnh 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 
 
 

2 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ý kiến tham gia: 

Đề nghị Sở Tài chính tiếp tục rà soát, sửa lỗi 

chính tả, ngữ pháp (tại các dự thảo: Báo cáo 
đánh giá tác động của chính sách; Báo cáo 
đánh giá thực trạng chính  sách); kiểm tra,  rà  

soát lại số liệu tại dự thảo Báo cáo đánh giá 
thực trạng chính sách (số kinh phí chi tiết tại 

mục I và số tổng kinh phí tại mục II của dự 
thảo không bằng nhau) 

 
Sở Tài chính đã tiếp thu, chỉnh sửa các Báo cáo 
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Các thành viên còn lại (Sở Tài nguyên Môi 
trường, Sở Thông tin truyền thông, Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân 
sự) 

Ý kiến tham gia: 

Quá ngày 08/10/2021, các đồng chí ủy viên 

chưa có ý kiến tham gia, xem như thống nhất   

 

B HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH NGHỊ 

QUYẾT 

  



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

I Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC ĐƠN VỊ  Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị của Sở 

Tài chính tại Văn bản số 4172/STC-QLNS, 

ngày 18 tháng 10 năm 2021: 

 

1 Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Văn bản 
số 1948/SLĐTBXH-NCC ngày 19/10/2021) 

Ý kiến tham gia:  

Tại khoản 1, Điều 1 dự thảo Nghị quyết sửa đổi 

bổ sung. Đề nghị Sở Tài chính bổ sung thêm từ 
hằng năm sau dòng chữ "Mức tặng quà cho 

Người có công tiêu biểu nhân ngày Thương 
binh - Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 hằng năm: 
1.500.000 đồng/suất quà". 

 
Sở Tài chính đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo 

Nghị quyết 

2 Sở Y tế (Văn bản số 5259/SYT-KHTC ngày 
19/10/2021); Ban Dân tộc (Văn bản số 

963/BDT-HCTH ngày 20/10/2021); Sở Ngoại 
vụ (Văn bản số 770/SNgV-VP ngày 

20/10/2021); Sở Giao thông Vận tải (Văn bản 
số 2108/SGTVT-VP ngày 20/10/2021); Sở 
Công thương (Văn bản số 1959/SCT-HCTH 

ngày 20/10/2021); Sở Văn hoá TT DL (Văn 
bản số 1530/SVHTTDL-HCTH ngày 

20/10/2021); Sở Tài nguyên Môi trường (Văn 
bản số 2976/STNMT-KHTC ngày 
20/10/2021); Sở Giáo dục Đào tạo (Văn bản số 

1878/SGDĐT-KHTC ngày 19/10/2021); Sở Kế 
hoạch và Đầu tư (Văn bản số 3006/SKHĐT-

TH ngày 28/10/2021); Sở Thông tin và Truyền 
thông (Văn bản số 1919/STTT-HCTH ngày 
22/10/2021); Thanh tra tỉnh (Văn bản số 

852/TTr-VP ngày 21/10/2021); Sở Nội vụ 
(Văn bản số 2762/SNV-HCTH ngày 

21/10/2021); Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 
Tum (Văn bản số 2003/CĐCĐ-KHTV ngày 
20/10/2021); UBND huyện Đăk Hà (Văn bản 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 
 
 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

số 2819/UBND-TCKH ngày 20/10/2021) 

3 

 

Các đơn vị còn lại Ý kiến tham gia: 

Đến ngày 21/10/2021, các đơn vị chưa có ý 
kiến tham gia, xem như thống nhất  

 

II Ý KIẾN CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỊU TÁC 

ĐỘNG TRỰC TIẾP BỞI CHÍNH SÁCH (đã 
đề nghị VP UBND tỉnh đăng tải lên Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh tại Văn bản số 
4172/STC-QLNS, ngày 18 tháng 10 năm 2021) 

Ý kiến tham gia: 

Đến nay, chưa có ý kiến tham gia, góp ý 
 

III Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo 
số 310/BC-STP ngày 08 tháng 11 năm 2021) 

Ý kiến tham gia: 

1. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

1.1. Đánh số trang văn bản, đề nghị cơ quan 
chủ trì soạn thảo thực hiện theo đúng quy định 

tại Điều 76 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
(trang của văn bản được đặt canh giữa theo 
chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, 

không đánh số trang thứ nhất). 
1.2. Ngày 12/3/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về 
thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum trên cơ sở 

hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Vì 
vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định 

lại chính xác cơ quan nhận văn bản tại phần nơi 
nhận. 

2. Trình tự, thủ tục xây dựng văn bản 
2.1 Qua kiểm tra, theo dõi, cơ quan thẩm định 
nhận thấy, dự thảo Nghị quyết: “Sửa đổi, bổ 

sung các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

 
1. 

1.1. Sở Tài chính tiếp thu, đã chỉnh sửa dự thảo 
Nghị quyết 

 
 
 

 
1.2. Sở Tài chính tiếp thu, đã chỉnh sửa dự thảo 

Nghị quyết 
 
 

 
 
 

 
 

2. 
2.1. Thường trực HĐND tỉnh đã có Thông báo 
số 35/TB-TTHĐND ngày 05 tháng 11 năm 

2021 thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ 
họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 

2021-2026; trong đó có Tờ trình dự thảo Nghị 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối 
tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum” chưa được 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định việc xây dựng theo quy định tại 
khoản 2 Điều 111 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015. Vì vậy, để đảm bảo 
tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật, đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân 
dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định việc xây dựng 
2.2.  Cơ quan chủ trì soạn thảo thực tổ chức lấy 
ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan đối 

với dự thảo Nghị quyết; phối hợp tổ chức việc 
đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh theo quy định tại 
Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2015. Tuy nhiên, qua kiểm tra, 

theo dõi, Sở Tư pháp nhận thấy, tính đến thời 
điểm Sở Tài chính gửi hồ sơ thẩm định (ngày 

29 tháng 10 năm 2021), dự thảo Nghị quyết 
chưa hết thời hạn lấy ý kiến của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động 

trực tiếp của văn bản (ngày 18 tháng 11 năm 
2021). Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 
thảo tiếp tục tổng hợp các ý kiến tham gia, 

hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định (đối với ý kiến tham gia không được 
tiếp thu, đề nghị giải trình) 

quyết sửa đổi, bổ sung các Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND 
ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà 
cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 
 
 

 
 

 
2.2. Đến nay, Sở Tài chính vẫn chưa nhận được 
ý kiến góp ý nào của các đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của Nghị quyết. Sở Tài chính sẽ 
tiếp tục theo dõi và cập nhật ý kiến góp ý, tiếp 

thu, giải trình (nếu có) 
 
 

 
 

 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

IV Ý kiến góp ý của các thành viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Góp ý theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn 

bản số 4486/STC-QLNS, ngày 09 tháng 11 

năm 2021: 

 

1 Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công thương, 
Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở 

Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở 
Y tế, Ban Dân tộc, Sở Giao thông Vận tải, Sở 

Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Thông tin truyền 
thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 
 
 

2 
 

Các thành viên còn lại (Công an tỉnh, Bộ Chỉ 
huy Quân sự) 

Ý kiến tham gia: 

Quá ngày 11/11/2021, các đồng chí ủy viên 

chưa có ý kiến tham gia, xem như thống nhất   
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