UBND TỈNH KON TUM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 122/BC-SGDĐT

Kon Tum, ngày 22 tháng 5 năm2020

BÁO CÁO
V/v tổng hợp và giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết
của HĐND tỉnh về “Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác
định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể
về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh”

Thực hiện Quy định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng
nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo việc tổng hợp và giải trình việc tiếp
thu góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Quy định cụ thể về
khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và
trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu
ăn cho học sinh”.
I. Báo cáo quá trình soạn thảo văn bản và lấy ý kiến góp ý
Căn cứ Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 13/5/2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về các hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND
tỉnh;
Căn cứ Công văn số 1659/UBND-KGVX, ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh tại về việc tham mưu xây dựng nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND
tỉnh; Trong đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh trình HĐND
tỉnh về “Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh
không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán
kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh” theo quy định.
Bộ phận soạn thảo đã dự thảo lần 1, gửi xin ý kiến Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo.
Sau khi chỉnh sửa dự thảo lần 1, ngày 15/5/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo
đã có Công văn số 595/SGDĐT-KHTC gửi 15 cơ quan, đơn vị liên quan đề nghị
góp ý dự thảo lần 2 Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo lần 2 Nghị quyết của
HĐND tỉnh. Thời hạn để nhận góp ý là ngày 20/5/2020.
Đồng thời, dự thảo Nghị quyết đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện
tử của tỉnh và website của Sở GDĐT Kon Tum.
Đến 16 giờ 00 ngày 22/5/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được ý
kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân sau đây:
(1). Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum (Công văn số 432/MTTQ-BTT
ngày 19/5/2020).
(2). Ban Dân tộc tỉnh (Công văn số 347/BDT-CSDT ngày 19/5/2020).
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(3). UBND huyện Đăk Glei (Công văn số 1028/UBND-CV ngày
20/5/2020).
(4). UBND huyện Đăk Hà (Công văn số 1058/UBND-TH ngày 20/5/2020).
(5). UBND TP Kon Tum (Công văn số 2068/UBND-TH ngày 19/5/2020).
(6). UBND huyện Kon Plông (Công văn số 663/UBND-PGDĐT ngày
19/5/2020).
(7). UBND huyện Sa Thầy (Công văn số 1031/UBND-TH ngày 19/5/2020).
(8). UBND huyện Tu Mơ Rông (Công văn số 757/UBND-TH ngày
19/5/2020).
(9). UBND huyện Đăk Tô ủy quyền Phòng GDĐT góp ý (Công văn số
207/PGD&ĐT ngày 20/5/2020).
(10). Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1031/SKHĐT-KGVX ngày
19/5/2020).
Tổng cộng có 10 văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị.
II. Các ý kiến góp ý cụ thể
Trong 10 văn bản góp ý, có 07 đơn vị hoàn toàn thống nhất1 với dự thảo
Nghị quyết của HĐND tỉnh; Có 03 đơn vị, cá nhân cơ bản thống nhất với dự thảo
Nghị quyết và có tham gia góp ý thêm là Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện
Đăk Hà, UBND huyện Đăk Glei. Các ý kiến góp ý cụ thể của các đơn vị nêu trên
được Sở GDĐT giải trình, tiếp thu tại phần III dưới đây.
III. Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo
Ý kiến của các đơn vị, cá nhân được trích dẫn nguyên vẹn, kể cả chú thích.
1. Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Ở phần căn cứ: Không nhất thiết phải nêu cụ thể các điều, khoản của
Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
- Để phù hợp với quy định, cần biên tập lại Điều 1 thành:
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định cụ thể về khoảng cách
và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong
ngày và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo quy định tại
Nghị định 116/2016/NĐ-CP phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Kon Tum.
2. Đối tượng áp dụng:
a. Học sinh phổ thông không hưởng chế độ nội trú và thỏa mãn các điều
kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 của Nghị định số
116/2016/NĐ-CP.
b. Các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông khác có
tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo
Nghị định số 116/2016/NĐ-CP.

Ban Dân tộc tỉnh, UBND TP Kon Tum, UBND huyện Tu Mơ Rông, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,
UBND huyện Kon Plong, UBND huyện Sa Thầy, UBND huyện Đăk Tô.
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Sở Giáo dục và Đào tạo giải trình như sau: Căn cứ Khoản 2 Điều 61Nghị
định 36/2016/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, thì việc nêu cụ
thể các điều, khoản của Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ vào phần căn
cứ Nghị quyết là đúng quy định.
2. Ý kiến của UBND huyện Đăk Hà:
Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh nội dung tại Phụ lục đính kèm
(mục II, huyện Đăk Hà) như sau:
Tại tên đơn vị (Huyện, thành phố; trường và điểm trưởng): Trường
THTHCS xã Đăk Ui: Điểm trường THCS thôn Đăk KĐêm: Sửa địa danh Thôn
Kon Tum (thôn 2 cũ) thành Thôn Kon Tu (thôn 2 cũ).
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo.
3. Ý kiến của UBND huyện Đăk Glei:
Phần phụ lục địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường
và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, đối với
xã Ngọc Linh đề nghị bỏ thôn Đăk Dã vì thôn Đăk Dã đã gộp thành thôn Long
Năng của xã Ngọc Linh.
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo.
Các nội dung bổ sung, chỉnh sửa được cụ thể hóa trong các văn bản liên
quan: Dự thảo lần 3 Tờ trình của UBND tỉnh; Dự thảo lần 3 Nghị quyết của
HĐND tỉnh.
(Kèm theo các văn bản góp ý của các đơn vị, cá nhân)
Kính đề nghị quý cấp xem xét, cho ý kiến.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp (p/h);
- Sở Tài chính (p/h);
- Sở KH-ĐT (p/h);
- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT;
- Lưu VP, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Phận
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