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

BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /BC-BDT Kon Tum, ngày       tháng      năm  

 

BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm cho các ngành, 

các cấp của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

                                                                  

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
 

Thực hiện Công văn số 234/UBND-KGVX ngày 24 tháng 01 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh12; Công văn số 394/VP-KGVX ngày 28 tháng 01 năm 

2022 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum3; Phiếu chuyển số 422/PC-

VP ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về Thông 

báo số 04/TB-TTHĐND ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh4;  

Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch xây dựng Dự thảo Nghị quyết5; thành 

lập Tổ biên soạn6; tiến hành xây dựng Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm cho 

các ngành, các cấp của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Sau đây gọi là 

Nghị quyết). Triển khai các bước theo quy trình Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, cụ 

thể: (1) Cơ quan Ban Dân tộc đã dự thảo lần 1 Tờ trình của Uỷ ban nhân dân 

                                           
1 Về thống nhất xây dựng quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 
2 Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu 

Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành trong tháng 3 năm 2022. 
3 Về thống nhất xây dựng quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 
4 Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các 

sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

dự thảo Nghị quyết về nội dung liên quan đảm bảo chất lượng, theo đúng trình tự, thủ tục và các quy 

định của pháp luật hiện hành. 
5 Kế hoạch số 10/KH-BDT ngày 26/01/2022 của Ban Dân tộc  
6 Quyết định số 18/QĐ-BDT ngày 26//01/2022 của Ban Dân tộc 



2 

 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, xin ý kiến góp ý nội bộ 

trong tập thể lãnh đạo ban, thành viên tổ soạn thảo, các phòng chuyên môn 

thuộc Ban Dân tộc; (2) Sau khi giải trình, tiếp thu các ý kiến tham gia, Ban Dân 

tộc đã hoàn thiện dự thảo lần 2 Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; tiến hành xin ý kiến tham gia của các sở, ban, 

ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (thời gian từ ngày 

11/3/2022 đến ngày 11/4/2022). Đồng thời, dự thảo Nghị quyết đã được đăng tải 

trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử cơ quan Ban Dân 

tộc tỉnh Kon Tum (Công văn số 198/BDT-CSDT ngày 11/3/2022 và Công văn số 

203/BDT-CSDT ngày 11/3/2022 của Ban Dân tộc tỉnh); (3) Đến ngày 

11/4/2022, có 26 cơ quan, đơn vị tham gia góp ý bằng văn bản; Ban Dân tộc 

tổng hợp, báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia; hoàn thiện xây dựng 

dự thảo lần 3 Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh và có Văn bản số 340/BDT-CSDT ngày 19/4/2022, gửi Sở Tư 

pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết theo quy định của Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại 

Báo cáo số 137/BC-STP ngày 10/5/2022, Ban Dân tộc đã tiếp thu, giải trình ý 

kiến thẩm định của Sở Tư Pháp, để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. Ban Dân tộc 

báo cáo kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, cụ thể như sau: 

(Có bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình gửi kèm) 

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư Pháp 

để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh. Ban Dân tộc kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, CSDT. 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

Đinh Quốc Tuấn 
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