
 

 

PHỤ LỤC_ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH  Ý KIẾN THÀNH VIÊN UBND TỈNH ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

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

Ý kiến của các thành viên UBND tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 
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Giám đốc Sở Tư pháp: 
1. Các dự thảo Nghị quyết trên đã được Sở Tư pháp thẩm định. Cụ 

thế, đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt mức thu các khoản thu dịch 

vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo 

dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum được thẩm 

định tại Báo cáo số 151/BC-STP ngày 14/6/2021; dự thảo Nghị quyết 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQHĐND 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” cho năm học 2021-2022 đã được Sở Tư 

pháp thẩm định tại Báo cáo số 164/BC-STP ngày 18/6/2021. Vì vậy, 

đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ 

trì soạn thảo căn cứ ý kiến thẩm định tại các Báo cáo trên để chỉnh lý, 

hoàn thiện dự thảo. 

2. Sau khi dự thảo được chỉnh lý theo đúng Báo cáo số 151/BC-STP; 

Báo cáo số 164/BC-STP, tôi nhất trí thông qua việc trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh các dự thảo Nghị quyết. 

Giám đốc Sở Nội vụ: 

Dự thảo Nghị quyết tiếp tục 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” cho năm học 2021-

2022: 

Đề nghị bỏ căn cứ: “Thực hiện Công văn số 1505/BGDĐT-KHTC 

ngày 19 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 năm 2021”. - Lý do, văn bản hành chính thông thường 

không thể làm căn cứ để ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

 

Sở GDĐT giải trình như sau: Các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (tại 

Báo cáo số 151/BC-STP; Báo cáo số 164/BC-STP) đã được Sở GDĐT 

tiếp thu, giải trình từng nội dung, cụ thể: 

- Báo cáo số 185/BC-SGDĐT ngày 15/6/2021 tiếp thu, giải trình ý kiến 

thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài 

học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Báo cáo số 192/BC-SGDĐT ngày 18/6/2021 tiếp thu, giải trình ý kiến 

thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài 

học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Sau khi tiếp thu, giải trình ý kiếm thẩm định của Sở Tư pháp, Sở GDĐT 

đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh. 

  

 

 

 

 

Sở GDĐT tiếp thu, không đưa vào dự thảo NQ nội dung này. 
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