
PHỤ LỤC 01 

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến các nội dung UBND tỉnh trình 
(Ban hành kèm theo Báo cáo số:16 /BC-TTHĐND ngày 28 tháng 6 năm 2022 

của Thường trực HĐND tỉnh) 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý 

kiến đối với 18 nội dung do UBND tỉnh trình, cụ thể như sau: 

(1) Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 14/01/2022 về về đề nghị xây dựng 

Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 quy định tại 

điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08 tháng 11 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(1): Thống nhất hồ sơ đề nghị 

xây dựng Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 quy 

định tại điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 

của Bộ trưởng Bộ Y tế như đề nghị của UBND tỉnh. 

(2) Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 17/02/2022 về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí 

tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2021-2030 và Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 17/02/2022 về đề 

nghị xây dựng 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. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(2): Thống nhất hồ sơ đề nghị 

xây dựng Nghị quyết như đề nghị của UBND tỉnh. 

(3) Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 24/02/2022 tỉnh về việc xin chủ 

trương xây dựng Nghị quyết Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng 

cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(3): Thống nhất hồ sơ đề nghị 

xây dựng Nghị quyết như đề nghị của UBND tỉnh. 

(4) Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 02/3/2022 tỉnh về việc xin chủ trương 

xây dựng Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách nhà nước cho các ngành, các cấp của địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

                                           
(1) Thông báo số 02/TB-TTHĐND ngày 24/01/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(2) Thông báo số 04/TB-TTHĐND ngày 23/02/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(3) Thông báo số 05/TB-TTHĐND ngày 28/02/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(4): Thống nhất hồ sơ đề nghị 

xây dựng Nghị quyết như đề nghị của UBND tỉnh. 

(5) Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 15/3/2022 về việc hỗ trợ kinh phí 

đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an tại các bản giáp biên (mật). 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(5): Thống nhất hỗ trợ kinh phí 

cho Công an tỉnh như đề nghị của UBND tỉnh. 

(6) Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 14/3/2022 về việc cho ý kiến thay đổi 

tên dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(6): Thống nhất việc điều chỉnh 

tên gọi của dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-

CoV-2 quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 

08/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế cho phù hợp với các quy định pháp luật. 

(7) Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 21/3/2022 về việc đăng ký tổ chức kỳ 

họp chuyên đề và các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2022 và Tờ 

trình số 19/TTr-UBND ngày 21/3/2022 về đề nghị xây dựng nghị quyết sửa đổi, 

bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(7):  

- Thống nhất các nội dung đăng ký trình kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thứ 

3 HĐND tỉnh trong năm 2022 và hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết như đề nghị 

của UBND tỉnh. 

- Riêng đối với tên gọi “Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022 trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách 

nhà nước đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, đề nghị cơ quan 

trình điều chỉnh lại là “Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum”. 

 (8) Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 24/3/2022 về việc đề nghị xây dựng 

Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 

lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(8): Thống nhất hồ sơ đề nghị 

xây dựng Nghị quyết như đề nghị của UBND tỉnh. 

(9) Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 15/4/2022 về nguồn vốn đầu tư dự án 

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ huyện Ia H’Drai (Nhà bia và các hạng mục phụ trợ). 

                                           
(4) Thông báo số 07/TB-TTHĐND ngày 04/03/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(5) Thông báo số 08/TB-TTHĐND ngày 18/03/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(6) Thông báo số 09/TB-TTHĐND ngày 18/03/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(7) Thông báo số 10/TB-TTHĐND ngày 25/3/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(8) Thông báo số 12/TB-TTHĐND ngày 05/4/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(9): Thống nhất như đề nghị của 

UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, cập nhật vào danh mục Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; đồng thời chỉ đạo công tác 

lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án đầu tư theo quy định, đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả. 

(10) Các tờ trình: Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 26/4/2022 về việc đề 

nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 quy định mức chi hỗ trợ, 

mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tờ trình số 52/TTr-

UBND ngày 11/5/2022 về việc đăng ký bổ sung nội dung trình Kỳ họp thứ 3 

HĐND tỉnh Khóa XII; Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 11/5/2022 về việc phân 

bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(10): 

- Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 26/4/2022: Đề nghị UBND tỉnh rà soát, 

báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ 

đạo thực hiện theo Quy định số 09-QĐ/VPTW ngày 22/9/2017 của Văn phòng 

Trung ương Đảng về một số chế độ chi tiêu hoạt động của tỉnh ủy, thành ủy trực 

thuộc Trung ương. 

- Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 11/5/2022: Thống nhất 02 nội dung 

đăng ký bổ sung trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII như đề nghị UBND 

tỉnh. Giao UBND tỉnh là cơ quan trình các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. 

- Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 11/5/2022:  

+ Cơ bản thống nhất với phương án sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi năm 

2021 và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương như đề nghị của UBND tỉnh. 

Riêng nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất cấp tỉnh thực hiện chưa đạt dự 

toán HĐND tỉnh giao (229.681 triệu đồng /806.400 triệu đồng) nên việc phân 

bổ 42.487 triệu đồng không thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Đề 

nghị UBND tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.  

+ Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát thủ tục các dự án đầu tư đảm bảo 

đúng qui định của Luật Đầu tư công và các hướng dẫn của Bộ, ngành Trung 

ương; chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin, số liệu báo cáo, sự phù 

hợp với quy định của pháp luật đối với nội dung trình. 

+ Đối với nguồn tăng thu hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố, đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ đảm bảo theo đúng qui định. Sau khi Bộ Tài chính có ý kiến thẩm định 

nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2021 để tạo nguồn cải cách tiền 

lương theo quy định, nếu có thay đổi số liệu thì đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, 

ngành tham mưu và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến phân 

bổ đảm bảo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

                                           
(9) Thông báo số 17/TB-TTHĐND ngày 28/04/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(10) Thông báo số 19/TB-TTHĐND ngày 13/5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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(11) Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 20/5/2022 về việc đăng ký bổ sung 

nội dung trình Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(11): Thống nhất nội dung đăng 

ký bổ sung trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII như đề nghị của UBND 

tỉnh. 

(12) Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 16/5/2022 về việc cho ý kiến 

phương án phân bổ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng không xác định được 

hoặc chưa xác định được đối tượng nhận còn tồn. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(12): UBND tỉnh quyết định 

theo thẩm quyền như ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 

số 1716/VPCP-KTTH ngày 19/3/2022 về việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường 

rừng không có đối tượng chi. Về đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, hình thức hỗ 

trợ,... thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương. 

(13) Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 07/6/2022 về việc đăng ký bổ sung 

nội dung trình Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(13): Thống nhất nội dung đăng 

ký bổ sung trình Kỳ họp chuyên đề của UBND tỉnh; Giao UBND tỉnh là cơ quan 

trình các dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề tháng 6/2022; Phân công Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm 

tra các dự thảo Nghị quyết theo quy định. 

(14) Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 06/6/2022 về về việc đề nghị xây 

dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(14): Thống nhất hồ sơ đề nghị 

xây dựng Nghị quyết như đề nghị của UBND tỉnh. Đồng thời, áp dụng trình tự, 

thủ tục rút gọn trong việc xây dựng Nghị quyết. Giao UBND tỉnh là cơ quan 

trình dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề tháng 6/2022. 

(15) Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 21/6/2022 về việc đăng ký bổ sung 

nội dung trình Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(15): Đề nghị UBND tỉnh thực 

hiện đúng theo Công văn số 3948/BKHĐT-TCTT ngày 14/6/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc thực hiện một số quy định của Nghị định 27/2022/NĐ-

CP và Điều 40 Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

                                           
(11) Thông báo số 22/TB-TTHĐND ngày 27/05/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(12) Thông báo số 23/TB-TTHĐND ngày 27/05/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(13) Thông báo số 25/TB-TTHĐND ngày 09/06/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(14) Thông báo số 26/TB-TTHĐND ngày 09/06/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(15) Thông báo số 27/TB-TTHĐND ngày 27/06/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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