
PHỤ LỤC_BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 CỦA CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ Ý KIẾN THAM GIA CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-SGDĐT ngày         /11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 
 

TT 

 

Các ý kiến đề nghị đối với hồ sơ dự thảo 

Nghị quyết  

Nội dung 

Ý kiến đề nghị Nội dung tiếp thu giải trình 

I Ý kiến của Thành viên UBND tỉnh (Phiếu)   

1 Chủ tịch UBND tỉnh (Lê Ngọc Tuấn) - Thống nhất  

2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Y Ngọc) - Thống nhất  

3 Văn phòng UBND tỉnh (Đặng Quang Hà) - Thống nhất  

4 Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ (Bùi 
Thanh Bình) 

- Thống nhất  

5 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
(Nguyễn Văn Lộc) 

- Thống nhất  

6 Giám đốc Sở Công thương (Lê Như Nhất) - Thống nhất 
 

 

7 

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch 

(Nguyễn Văn Bình) 

- Thống nhất 
 

8 Giám đốc Sở Nội vụ (Nguyễn Văn Lân) - Thống nhất 
 

9 Giám đốc Sở Y tế  (Võ Văn Thanh) - Thống nhất 
 

10 Chánh Thanh tra tỉnh (A Vượng) - Thống nhất 
 

11 Giám đốc Sở Ngoại vụ (Y Ly Trang) - Thống nhất 
 

12 Giám đốc Sở Xây dựng (Nguyễn Quang Hải) - Thống nhất 
 

13 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ngô Việt 
Thành) 

- Thống nhất 
 

14 Giám đốc Sở Tài chính (Nguyễn Văn Điệu) - Thống nhất 
 

15 Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội (A Kang) 

- Thống nhất 
 

16 Trưởng Ban dân tộc (Đinh Quốc Tuấn) Thống nhất  

17 Giám đốc Công an tỉnh (Nguyễn Hồng Nhựt) - Thống nhất  
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TT 

 

Các ý kiến đề nghị đối với hồ sơ dự thảo 

Nghị quyết  

Nội dung 

Ý kiến đề nghị Nội dung tiếp thu giải trình 

18 Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (Trịnh Ngọc 

Trọng) 

- Thống nhất  

19 Sở Thông tin Truyền thông (Trần Văn Thu) - Thống nhất  

20 Sở Giao thông Vận tải (Nguyễn Hữu Hùng) - Thống nhất  

II Ý kiến tham gia thêm   

1 Sở Tư pháp (Công văn số 1690/STP-
XDKTr&TDTHPL ngày 12/11/2021) 

1. Hiện nay, người được giao trách nhiệm đứng 
đầu Sở Tư pháp không là Ủy viên Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương nên không có ý 
kiến tham gia với tư cách là thành viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo đề nghị. 
2. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành: “Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng 
giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để 
thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới 

giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý của 
tỉnh Kon Tum” đã được Sở Tư pháp thẩm định tại 
Báo cáo số 314/BC-STP ngày 10 tháng 11 năm 

2021. Vì vậy, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo căn 
cứ ý kiến thẩm định tại Báo cáo trên để hoàn thiện 

nội dung, hồ sơ dự thảo trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh xem xét, quyết định trình Hội đồng nhân dân 
tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn có một số ý 

kiến tham gia đối với dự thảo Nghị quyết được gửi 
kèm Công văn số 2073/SGDĐT-KHTC như sau: 

2.1. Điểm b khoản 1 Điều 1 dự thảo dự kiến các 
mức chi không được quy định trong Nghị quyết 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Tiếp thu để biên tập lại, vì ngoài mức chi 
(được cụ thể hóa theo NQ này), Thông tư 

83/2021/TT-BTC còn quy định về Nguồn 
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TT 

 

Các ý kiến đề nghị đối với hồ sơ dự thảo 

Nghị quyết  

Nội dung 

Ý kiến đề nghị Nội dung tiếp thu giải trình 

83/2021/TT-BTC. Tuy nhiên, Sở Tư pháp nhận 

thấy, toàn bộ mức chi cho các nội dung được quy 
định tại Thông tư số 83/2021/TT-BTC đã được dự 
kiến trong dự thảo Nghị quyết. Vì vậy, nội dung 

được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 dự thảo 
là không cần thiết. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

2.2. Theo dự kiến tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị 
quyết, chi tổ chức hội thảo, hội nghị có liên quan; 

chi đi công tác để kiểm tra, giám sát đảm bảo chất 
lượng, đánh giá kết quả tập huấn, bồi dưỡng được 

thực hiện theo Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND và 
Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ 
sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND. Tuy 

nhiên, Sở Tư pháp nhận thấy, ngoài Nghị quyết số 
46/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 
số 11/2017/NQ-HĐND còn có các Nghị quyết 

khác sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-
HĐND và có liên quan đến mức chi tổ chức hội 

thảo, hội nghị; chi công tác phí(1). Vì vậy, khi dẫn 

kinh phí tâp̣ huấn, bồi dưỡng (Điều 2), 

Nguyên tắc quản lý kinh phí (Điều 3), Nội 
dung chi tâp̣ huấn, bồi dưỡng (Điều 4), do đó 
biên tập lại điểm b khoản 1 Điều 1 dự thảo 

như sau: “b) Các nội dung không quy định 
tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 
04 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, 

bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở 
giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách 

giáo khoa mới giáo dục phổ thông (sau đây 
gọi tắt là Thông tư 83/2021/TT-BTC) và các 
quy định liên quan của Nhà nước.”.  

 
Tiếp thu, để tránh lặp lại nhiều lần các văn 

bản khi dẫn chiếu đến Nghị quyết số 
11/2017/NQ-HĐND và các Nghị quyết sửa 
đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-

HĐND, biên tập khi viện dẫn lần đầu (tại 
khoản 3 Điều 2 dự thảo) như sau: “Thực hiện 

theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 
21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ 

chức hội nghị, chế độ chi tiếp khách trong 
nước, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi 

tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi 
tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn 

                     
1 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị, chế độ c hi tiếp khách trong nước, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo 

quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

Nghị quyết, nội dung trong một số Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.  
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Các ý kiến đề nghị đối với hồ sơ dự thảo 

Nghị quyết  

Nội dung 

Ý kiến đề nghị Nội dung tiếp thu giải trình 

chiếu tới Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo viện dẫn đầy đủ các 
văn bản sửa đổi, bổ sung 11/2017/NQ-HĐND(2). 
 

 
 

2.3. Theo dự kiến tại khoản 6 Điều 2 dự thảo, 
ngoài mức tiền công cho giảng viên còn có mức 
chi cho nhân viên giám sát, vận hành hệ thống học 

tập trực tuyến. Tuy nhiên, trường hợp giảng viên 
là Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng, Bí thư 
tỉnh ủy và các chức danh tương đương thì tổng 

mức tiền công cho giảng viên và nhân viên giám 
sát, vận hành hệ thống học tập trực tuyến vượt quá 

tổng mức chi tiền công tối đa được quy định tại 
Thông tư số 83/2021/TT-BTC. Vì vậy, đề nghị cơ 
quan chủ trì soạn thảo xem xét, điều chỉnh cho 

phù hợp, đúng quy định(3). 
 

 
 
 

2.4. Theo quy định tại khoản 9 Điều 2 dự thảo 
mức chi thuê biên dịch, phiên dịch được thực hiện 
theo Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND. Qua đối 

chiếu, Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND của Hội 
đồng nhân dân tỉnh không quy định mức chi thuê 

tỉnh Kon Tum và các Nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND (sau 
đây gọi chung là Nghị quyết số 11/2017/NQ-
HĐND)”; các lần viện dẫn sau chỉ nêu: Thực 

hiện theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND. 
 

Giải trình: Căn cứ khoản 6 Điều 5 TT83: 
“…Tổng mức chi tiền công tối đa: 2.000.000 
đồng/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 

tiết học), được tính cho tất cả các thành viên 

trực tiếp tham gia hướng dẫn, giảng dạy 

trong 1 buổi tập huấn, bồi dưỡng. …”. Như 

vậy, Thông tư quy định mức tối đa 2 triệu 

đồng dùng chi cho các thành viên trực tiếp 

tham gia hướng dẫn, giảng dạy; còn nhân 

viên giám sát, vận hành hệ thống học tập 

trực tuyến không trực tiếp tham gia hướng 

dẫn, giảng dạy nên không tính vào tổng mức 
2 triệu đồng. Nội dung này cũng hoàn toàn 

phù hợp với các Thông tư liên quan của Bộ 
Tài chính và Nghị quyết số 37/2018/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh. 
Tiếp thu, dẫn chiếu như tiếp thu ý 2.2 nêu 
trên để bao hàm các Nghị quyết liên quan.  

                     
2 Theo quan điểm của Sở Tư pháp khi viện dẫn tới Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, cơ quan chủ trì soạn thảo có 

thể biên tập theo hướng sau: “Thực hiện theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội 

nghị, chế độ chi tiếp khách trong nước, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum  và các 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND)” 
3 Tổng mức chi tiền công cho giảng viên và nhân viên giám sát, vận hành hệ thống học tập trực tuyến không vượt quá 2.000.000 (hai triệu đồng). 
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Các ý kiến đề nghị đối với hồ sơ dự thảo 

Nghị quyết  

Nội dung 

Ý kiến đề nghị Nội dung tiếp thu giải trình 

biên dịch, phiên dịch. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo xem xét, điều chỉnh cho chính xác, 
phù hợp(4).     

 

                     
4 Mức chi thuê biên dịch, phiên dịch được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND (văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND). 
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