
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: Kon Tum, ngày      tháng        năm   

  

BÁO CÁO 

Về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết  

của Hội đồng nhân dân tỉnh 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 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 

2172/UBND-HTKT ngày 28 tháng 6 năm 2021 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy 

hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và văn bản số 2933/UBND-HTKT ngày 19 

tháng 8 năm 2021 về việc triển khai kết luận của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khóa XII;  

Sở Công Thương đã 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 và gửi lấy ý 

kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan tại văn bản số 1914/SCT-QLCNKTATMT 

ngày 13 tháng 10 năm 2021, đồng thời đăng lên Cổng thông tin điện tử tỉnh lấy 

ý kiến theo quy định. 

Sau khi tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên 

quan, Sở Công Thương đã có văn bản số 1993/SCT-QLCNKTATMT ngày 25 

tháng 10 năm 2021 gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQHĐND ngày 11 tháng 

12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Sở Công Thương đã nhận được Báo cáo số 

293/BC-STP của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội 
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đồng nhân dân tỉnh. Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương tiếp thu, giải trình các 

ý kiến của Sở Tư pháp về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản như sau: 

 1. Ý kiến của Sở Tư pháp: 

 - Từ ngữ viết tắt trong văn bản đề nghị trình bày theo quy định tại khoản 4 

Điều 69 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; 

 - 02 Phụ lục ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết, đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo căn cứ Mẫu số 44. Phụ lục ban hành kèm theo văn bản quy phạm 

pháp luật (của Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) để 

trình bày đúng; 

 - Ngày 12 tháng 3 năm 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. Sở Công Thương tiếp thu và bổ sung đầy đủ các nội dung theo ý kiến 

của Sở Tư Pháp: Đã chỉnh sửa từ ngữ viết tắt theo quy định tại khoản 4 Điều 69 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, chỉnh sửa chính xác cơ quan nhận văn bản tại 

phần nơi nhận; đồng thời trình bày 02 Phụ lục ban hành kèm theo dự thảo Nghị 

quyết theo Mẫu số 44. Phụ lục ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật 

(của Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

 Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo của Sở 

Công Thương tỉnh Kon Tum đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQHĐND 

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./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, P.QLCN&KTATMT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Lê Như Nhất 
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