
PHỤ LỤC 

TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý, GIẢI TRÌNH TIẾP THU  

(Kèm theo Tờ trình số 177 /TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

A Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết   

I Ý kiến góp ý của các đơn vị Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị của 

Sở Tài chính tại các văn bản: số 

817/STC-QLNS, ngày 07/3/2022; số 

959/STC-QLNS ngày 15/3/2022: 

 

1 Sở Tài nguyên Môi trường (VB 

632/STNMT-KHTC ngày 10/3/2022); Ban 

Dân tộc (VB 192/BDT-HCTH ngày 

10/3/2022); Sở Công thương (VB 

565/SCT-HCTH ngày 10/3/2022); Sở Khoa 

học Công nghệ (VB 187/SKHCN-HCTH 

ngày 09/3/2022); Sở Thông tin Truyền 

thông (VB 361/STTTT-HCTH ngày 

09/3/2022); Sở Văn hoá TTDL (VB 

294/SVHTTTDL-HCTH ngày 09/3/2022); 

Thanh tra tỉnh (VB 153/TTr-VP ngày 

09/3/2022); Sở Xây dựng (VB 366/SXD-

HCTH ngày 08/3/2022); UBND huyện 

Ngọc Hồi (VB 624/UBND-TCKH ngày 

11/3/2022); Chi nhánh NHNN tỉnh (VB 

96/KTU-THNS&KSNB ngày 23/3/2022); 

Cục Thuế tỉnh (VB 333/CTKTU-VP ngày 

24/3/2022); 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

 

2 

 

Các đơn vị còn lại Ý kiến tham gia: 

Qua ngày 11/3/2022, các đơn vị chưa có ý 

 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

kiến tham gia, xem như thống nhất  

II Ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã 

hội của  

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn 

bản số 817/STC-QLNS, ngày 07 tháng 3 

năm 2022: 

 

1 Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh 

(Tại Văn bản số 43/CV-LHH ngày 

10/3/2022) 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

(VB số 1663/MTTQ-BTT ngày 18/3/2022)  
Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

3 Các Đoàn thể chính trị - xã hội Ý kiến tham gia: 

Qua ngày 11/3/2022, các đơn vị chưa có ý 

kiến tham gia, xem như thống nhất  

 

III Ý kiến các đối tượng chịu tác động trực 

tiếp bởi chính sách (đã đề nghị VP UBND 

tỉnh đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh tại Văn bản số 817/STC-QLNS, ngày 

07 tháng 3 năm 2022) 

Ý kiến tham gia: 

Đến nay, chưa có ý kiến tham gia, góp ý 

 

IV Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (Báo 

cáo số 94/BC-STP ngày 30 tháng 3 năm 

2022) 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn 

bản số 916/STC-QLNS ngày 14/3/2022 

 

  Ý kiến tham gia: 

1. Thành phần hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 

quyết đã được cơ quan chủ trì soạn thảo 

thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, 

cơ quan thẩm định nhận thấy việc đánh giá 

chi phí/tác động tiêu cực; chi phí/tác động 

tích cực đối với đối tượng thụ hưởng chính 

sách trong dự thảo Báo cáo đánh giá tác 

động chính sách là chưa phù hợp. Vì vậy, 

 

1. Sở Tài chính tiếp thu và đã điều chỉnh 

Báo cáo đánh giá tác động chính sách. 

 

 

 

 

 

 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức 

đánh giá lại về chi phí/tác động tiêu cực; 

chi phí/tác động tích cực đối với đối tượng 

thụ hưởng chính sách trong dự thảo Báo 

cáo đánh giá tác động chính sách, đảm bảo 

chất lượng của Báo cáo đánh giá tác động 

chính sách.  

2. Về kỹ thuật trình bày văn bản sửa đổi, bổ 

sung, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn 

cứ tiểu mục 1, mục 3 Chương V Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày  16 tháng 5 năm 

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 để trình 

bày đúng quy định 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sở Tài chính tiếp thu và đã điều chỉnh dự 

thảo Nghị quyết 

V Ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn 

bản số 1297/STC-QLNS ngày 08/4/2022 

 

1 Ban Dân tộc, Sở Công thương, Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Khoa học Công nghệ, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Tài 

nguyên Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao 

Du lịch, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Sở 

Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Sở Tài 

chính, Sở Thông tin truyền thông 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

2 Chánh văn phòng UBND tỉnh Ý kiến tham gia: 

Nhằm đảm bảo việc tổ chức chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh 

được trang trọng, thiết thực theo chỉ đạo 

 

(1) Hiện nay mức quà tặng chúc thọ, mừng 

thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh thực 

hiện theo quy định tại Nghị quyết số 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

của UBND tỉnh tại Văn bản số 231/VP-

KGVX ngày 17/01/2022, đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo nghiên cứu, phối hợp với 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở 

Tư pháp tham mưu UBND tỉnh trình cấp 

thẩm quyền xem xét, điều chỉnh quy định 

mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người 

cao tuổi trên địa bàn tỉnh chung với Nghị 

quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND quy 

định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các 

đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đồng 

thời xác định lại tên gọi cho phù hợp. 

24/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của 

HĐND tỉnh. Cơ sở pháp lý để HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND 

nêu trên là căn cứ quy định tại điểm a, 

Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-

BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm 

sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại 

nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín 

dụng và biểu dương khen thưởng người cao 

tuổi: “Căn cứ khả năng cân đối ngân sách 

địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có thể xem xét, quyết định mức chi 

cao hơn mức quy định tại Thông tư này; 

đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm 

quyền mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 

70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên 

cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh”. Như vậy, quy định mức quà tặng 

chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa 

bàn tỉnh là nội dung thuộc khoản 1 Điều 27 

Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp 

luật: “Chi tiết điều, khoản, điểm được giao 

trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ 

quan nhà nước cấp trên”. 

(2) Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND ngày 

14/12/2020 được HĐND tỉnh ban hành theo 

quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban 

hành Văn bản quy phạm pháp luật: “Biện 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương”  

(3) Theo quy định tại Khoản 3 Điều 111 

Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b 

Khoản 32, Điều 1 Luật Ban hành Văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2020): “Đề nghị 

xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh có nội dung quy định tại 

khoản 4 Điều 27 của Luật này thì trước khi 

trình Thường trực Hội đồng nhân dân phải 

thực hiện theo quy định từ Điều 112 đến 

Điều 116 của Luật này”. 

Theo các quy định nêu trên, quy trình ban 

hành mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ 

người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã được 

ban hành tại Nghị quyết số 24/2019/NQ-

HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh và 

Nghị quyết 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 không giống nhau. Do 

đó, không thể bổ sung quy định mức quà 

tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên 

địa bàn tỉnh gộp chung với Nghị quyết sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

73/2020/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ 

trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Mặt khác, Nghị quyết số 24/2019/NQ-

HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh đã 

được UBND giao Sở Lao động TB và XH 

là cơ quan chủ trì tham mưu; Hiện nay, 

UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 

với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan 

nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình cấp thẩm quyền xem xét, điều 

chỉnh Quy định mức quà tặng chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh 

tại Văn bản số 231/VP-KGVX ngày 

17/01/2022. Do đó, Sở Tài chính đề nghị 

giữ nguyên như dự thảo  

 

3 Các thành viên UBND tỉnh còn lại (Sở Y 

tế, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) 
Ý kiến tham gia: 

Đến hết ngày 12/04/2022, các đồng chí 

chưa có ý kiến coi như thống nhất 

 

B Hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết   

I Ý kiến góp ý của các đơn vị Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị của 

Sở Tài chính tại văn bản 3894/STC-

QLNS ngày 29/9/2022: 

 

1 Ban Dân tộc (VB 1010/BDT-HCTH ngày 

30/9/2022); Sở Nội vụ (VB 2532/SNV-

HCTH ngày 11/10/2022); Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc VN tỉnh (VB 1951/BTT-MTTQ 

ngày 12/10/2022); Sở Khoa học Công nghệ 

(VB 966/SKHCN-HCTH ngày 

13/10/2022); Sở Văn hoá TTDL (VB 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

1804/SVHTTDL-HCTH ngày 13/10/2022); 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

(VB 572/CĐCĐ-KHTV ngày 12/10/2022); 

UBND huyện Đăk Hà (VB 695/UBND-

TCKH ngày 03/10/2022); UBND thành phố 

Kon Tum (VB 4644/UBND-TH ngày 

13/10/2022); UBND huyện Tu Mơ Rông 

(VB 2880/UBND-TCKH ngày 

13/10/2022); UBND huyện Ia H’Drai (VB 

1754/UBND-TH ngày 17/10/2022 

2 Sở Tư pháp (VB 1588/STP-XDKTr&PBPL 

ngày 14/10/2022) 
Ý kiến tham gia: 

1. Qua kiểm tra, theo dõi, Sở Tư pháp nhận 

thấy Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị 

xây dựng Nghị quyết "Sửa đổi, bổ sung Phụ 

lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối 

tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum". Tuy 

nhiên, đến thời điểm hiện tại, Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh chưa quyết định 

việc xây dựng theo quy định tại khoản 2 

Điều 111 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015. Vì vậy, đề nghị Sở Tài 

chính tiếp tục theo dõi để tham mưu thực 

hiện đúng trình tự, thủ tục xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật 

 

 

 

1. Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 

48/TB-TTHĐND thông báo kết luận của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về hồ 

sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 

tháng 12 năm 2020 Quy định mức chi hỗ 

trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum; trong đó Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có ý kiến 

như sau: “1.Thống nhất hồ sơ đề nghị xây 

dựng Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 149/TTr-

UBND ngày 28/9/2022; 2. Giao Ủy ban 

nhân dân tỉnh là cơ quan trình dự thảo nghị 

quyết nêu trên tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng 

nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-

2026” 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

2. Sở Tư pháp nhận thấy, các chính sách 

trong dự thảo Nghị quyết chưa phù hợp với 

các chính sách đã được thông qua tại Quyết 

định số 225/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

thông qua các chính sách trong đề nghị xây 

dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 73/2020/NQ-

HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ 

trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum.  

Cụ thể, theo Quyết định số 225/QĐ-UBND, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua việc sửa 

đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 

73/2020/NQ-HĐND; thông qua chính sách 

hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết 

Nguyên đán hàng năm; bổ sung 01 Phụ lục 

quy định mức thăm hỏi, tặng quà của lãnh 

đạo cấp tỉnh, cấp huyện đi công tác cơ sở 

và nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm. 

Như vậy, nội dung dự thảo Nghị quyết chưa 

phù hợp với các chính sách đã được thông 

qua. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo xem xét, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết 

phù hợp với các chính sách đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh thông qua. Trường hợp có sự 

thay đổi, đề nghị Sở Tài chính báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

trước khi tham mưu thực hiện các bước tiếp 

2. Tại Quyết định số 225/QĐ-UBND, Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã thông qua việc sửa 

đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 

73/2020/NQ-HĐND; trong đó đã thông 

qua chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận 

nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hàng 

năm. Đối với chính sách thăm hỏi, tặng quà 

của lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện đi công 

tác cơ sở và nhân dịp Tết Nguyên đán hàng 

năm, Thường trực HĐND tỉnh đã có ý kiến 

tại Thông báo số 19/TB-TTHĐND ngày 

13/5/2022 như sau: “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”. Theo đó, UBND 

tỉnh đã có Văn bản số 1481/UBND-KTTH 

ngày 18 tháng 5 năm 2022; trong đó: Giao 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan rà soát tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

xem xét, chỉ đạo thực hiện theo Quy định 

số 09-QĐ/VPTW ngày 22 tháng 9 năm 

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 theo 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

theo. 

 

 

 

 

3. Đề nghị cơ quan soạn thảo căn cứ theo 

quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày 

văn bản quy phạm pháp luật được quy định 

tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 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 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ) và Mẫu số 36. 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp 

sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực 

tiếp/ban hành Quy định/Quy chế...) của Phụ 

lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP để soạn thảo, trình bày 

văn bản theo đúng quy định 

4. Đề nghị Sở Tài chính phối hợp với cơ 

quan có liên quan đăng tải toàn văn dự thảo 

và các tài liệu khác có liên quan trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh để tiếp tục lấy ý 

kiến đối với dự thảo theo đúng quy định tại 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

quy trình, quy định.  

Do đó, Sở Tài chính chỉ trình sửa đổi Nghị 

quyết 73/2020/NQ-HĐND đối với chính 

sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân 

dịp Tết Nguyên đán hàng năm. 

3. Sở Tài chính đã tiếp thu, chỉnh sửa dự 

thảo Nghị quyết theo đúng quy định về thể 

thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy 

phạm pháp luật được quy định tại Chương 

V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 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 

(sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ) và Mẫu số 36. Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân các cấp sửa 

đổi, bổ sung một số điều (quy định trực 

tiếp/ban hành Quy định/Quy chế...) của Phụ 

lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP 

4. Sở Tài chính đã đề nghị Văn phòng 

UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Nghị 

quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

(Ngày bắt đầu: 29/09/2022; Ngày hết hạn: 

29/10/2022). Đến nay chưa có ý kiến tham 

gia góp ý nào của các đối tượng chịu tác 

động trực tiếp bởi chính sách. Sở Tài chính 

sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật và tiếp thu, 

giải trình các ý kiến góp ý theo quy định. 
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Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

3 

 

Các đơn vị còn lại Ý kiến tham gia: 

Qua ngày 15/10/2022, các đơn vị chưa có ý 

kiến tham gia, xem như thống nhất  

 

II Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (Báo 

cáo số 366/BC-STP ngày 25 tháng 10 

năm 2022) 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn 

bản số 4194/STC-QLNS ngày 17 tháng 

10 năm 2022 

 

  Ý kiến tham gia: 

1. Các chính sách trong dự thảo Nghị quyết 

chưa phù hợp với các chính sách đã được 

thông qua tại Quyết định số 225/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thông qua các 

chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị 

quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 

tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà 

cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

Tại bảng tổng hợp ý kiến tham gia góp ý, 

giải trình tiếp thu của cơ quan chủ trì soạn 

thảo đã có giải trình nội dung này.  

Sở Tư pháp nhận thấy giải trình trên của cơ 

quan chủ trì soạn thảo là chưa cụ thể, chưa 

rõ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy (trong việc thực hiện chính sách thăm 

hỏi, tặng quà của lãnh đạo cấp tỉnh, cấp 

huyện đi công tác cơ sở và nhân dịp Tết 

Nguyên đán hàng năm) để từ đó không 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

 

Tại Quyết định số 225/QĐ-UBND, Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã thông qua việc sửa đổi, bổ 

sung khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 

73/2020/NQ-HĐND; trong đó đã thông 

qua chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận 

nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hàng 

năm. Đối với chính sách thăm hỏi, tặng quà 

của lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện đi công 

tác cơ sở và nhân dịp Tết Nguyên đán hàng 

năm, Thường trực HĐND tỉnh đã có ý kiến 

tại Thông báo số 19/TB-TTHĐND ngày 

13/5/2022 như sau: “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”. Theo đó, UBND 

tỉnh đã có Văn bản số 1481/UBND-KTTH 

ngày 18 tháng 5 năm 2022; trong đó: Giao 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan rà soát tham mưu Ủy ban nhân 
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Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

đồng nhân dân tỉnh quyết định theo các 

chính sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

thông qua. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo tiếp tục làm rõ, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

dân tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

xem xét, chỉ đạo thực hiện theo Quy định 

số 09-QĐ/VPTW ngày 22 tháng 9 năm 

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 theo 

quy trình, quy định.  

Thực hiện Văn bản số 1481/UBND-KTTH 

nêu trên, Sở Tài chính đã có Văn bản số 

1856/STC-QLNS ngày 19 tháng 5 năm 

2022 tham mưu UBND tỉnh, Ban cán sự 

đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo thực 

hiện. Ngày 07 tháng 6 năm 2022, Ban cán 

sự Đảng UBND tỉnh đã có Văn bản số 256-

CV/BCSĐ về việc kinh phí thực hiện một 

số chế độ chi hoạt động của Thường trực 

Tỉnh uỷ; trong đó đã đề nghị Văn phòng 

Tỉnh uỷ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem 

xét, chỉ đạo thực hiện một số chế độ chi 

hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy theo 

Quy định số 09-QĐ/VPTW ngày 22 tháng 

9 năm 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 theo đúng Kết luận của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 

19/TB-TTHĐND ngày 13 tháng 5 năm 

2022. Qua trao đổi với Phòng Tài chính 
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Nội dung  

Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình 

Đảng Văn phòng Tỉnh Uỷ, nội dung này 

Văn phòng Tỉnh Uỷ đã báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất. 

Do đó, Sở Tài chính chỉ trình sửa đổi Nghị 

quyết 73/2020/NQ-HĐND đối với chính 

sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân 

dịp Tết Nguyên đán hàng năm. 

III Ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh (Tại Phiên họp thường kỳ tháng 10 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Tại Thông báo số 323/TB-UBND ngày 03 

tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2022, tập thể 

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất thông qua 

và giao cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn 

trương hoàn chỉnh và trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét đối với dự thảo: “Tờ trình 

đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 

12 năm 2020 Quy định mức chi hỗ trợ, mức 

tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum” 
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