
PHỤ LỤC 01 

CÁC NỘI DUNG THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHO Ý KIẾN VĂN BẢN  

DO UBND TỈNH TRÌNH 

(ban hành kèm theo Báo cáo số:44 BC-TTHĐND, ngày 05 tháng 12 năm 2022 

của Thường trực HĐND) 

 

(1) Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 14/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

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(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 Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 14/01/2022.  

(2) Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 17/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

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. 

(3) Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 17/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

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.  

Thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 17/02/2022 và Tờ trình số 

07/TTr-UBND ngày 17/02/2022 (2). 

(4) Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 24/02/2022 của Uỷ ban nhân dân 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(3). 

Thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 24/02/2022. 

                                           
(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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(5) Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 02/3/2022 của Uỷ ban nhân dân 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(4). 

Thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 02/3/2022. 

(6) 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 của UBND tỉnh về 

việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an tại các bản giáp 

biên ( mật) (5). 

Thống nhất hỗ trợ kinh phí cho Công an tỉnh như đề nghị của UBND tỉnh. 

(7) Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 14/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về 

việc cho ý kiến thay đổi tên dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh(6) 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã 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 tại Thông báo số 02/TB-TTHĐND ngày 24/01/2022. Tuy nhiên 

để phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế (thay thế Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021), 

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất việc điều chỉnh tên gọi của dự thảo Nghị 

quyết nêu trên cho phù hợp với các quy định pháp luật. 

(8) Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 21/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về 

việc đăng ký tổ chức kỳ họp chuyên đề và các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh 

trong năm 2022. 

(9) Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 21/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 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. 

- Thống nhất các nội dung đăng ký trình kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thứ 3 

Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2022 và hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết 

như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 18/TTr-UBND và Tờ trình 

số 19/TTr-UBND ngày 21/3/2022 (7).  

- 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 

                                           
(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. 



3 

 

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”.   

(10) Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 24/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

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(8). 

Thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 24/3/2022. 

(11) Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 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) (9). 

Thống nhất như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 38/TTr-

UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022. Đề nghị Ủy ban nhân dân 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. 

(12)  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.  

(13) 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 

(14) 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. 

Thống nhất như  03 tờ trình của UBND tỉnh trình (10). 

- 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. 

- 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 

                                           
(8)Thông báo  số 12/TB-TTHĐND ngày 05/4/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(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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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. 

(15) 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(11). 

Thống nhất nội dung đăng ký bổ sung trình Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khóa XII như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 56/TTr-

UBND ngày 20/5/2022. 

(16) Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 16/5/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

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(12). 

Ủy ban nhân dân 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. 

(17) Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 06/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

về về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh(13). 

- Thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 06/6/2022. Đồng thời, áp dụng 

trình tự, thủ tục rút gọn trong việc xây dựng Nghị quyết. 

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan trình dự thảo nghị quyết nêu trên 

tại Kỳ họp chuyên đề tháng 6/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

                                           
(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 26/TB-TTHĐND ngày 09/06/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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(18) 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(14): 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. 

(19) 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. 

(20) Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 28/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

về việc đăng ký bổ sung và xin rút nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa 

XII. 

Thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 28/6/2022(16). Đề nghị UBND 

tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện nội dung và hồ sơ. Giao Ban  Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng  nhân dân tỉnh chủ trì. 

(21) Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 28/6/2022 về việc xin ý kiến đăng ký 

tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc 

thù của tỉnh theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP. 

Cơ bản thống nhất như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 

90/TTr-UBND ngày 28/6/2022. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh một số nội dung 

sau: 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với các cơ quan đăng ký 

trang bị xe rà soát về số lượng, mục đích sử dụng, chủng loại, mức giá mua xe... 

đảm bảo theo đề xuất của Bộ Tài chính báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tại 

Khoản 4 Công văn số 13689/BTC-QLCS ngày 30/11/2021. 

- Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định; báo cáo Bộ Tài 

chính tổng hợp trình Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định. 

- Sau khi được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, đề nghị UBND tỉnh ban 

hành định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định; chỉ đạo thực hiện việc trang 

                                           
(14) Thông báo số 25/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. 
(16) Thông báo  số 29/TB-TTHĐND ngày 29/06/2022 của Thường trực HĐND  tỉnh. 
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bị, mua sắm xe ô tô chuyên dùng theo đúng quy định, phù hợp với yêu cầu, 

nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

 (22) Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 16/6/2022 về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại 

chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 (23) Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 25/7/2022 về đề nghị xây dựng 

Nghị quyết quy định địa bàn hạch toán số thu ngân sách nhà nước từ nguồn thu 

thuế giá trị gia tăng khấu trừ công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân 

sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Thống nhất các hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết như của UBND tỉnh 

trình tại Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 16/6/2022 và Tờ trình số 108/TTr-

UBND ngày 25/7/2022(17). 

(24) Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 04/7/2022 về việc hỗ trợ kinh phí 

mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe 

máy điện) cho Công an cấp xã 

Thống nhất hỗ trợ kinh phí cho Công an tỉnh như đề nghị tại Tờ trình số 

101/TTr-UBND ngày 04/7/2022(18). 

(25) Tờ trình số 485/TTr-UBND ngày 06/7/2022 về việc xin chủ trương 

điều chỉnh kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Công an các 

bản giáp biên giới tỉnh Kon Tum. 

Thống nhất như tại Tờ trình số 485/TTr-UBND ngày 06/7/2022(19). 

(26) Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 01/7/2022 về việc đăng ký bổ sung 

nội dung trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII. 

Không thống nhất nội dung đề xuất của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình 

số 100/TTr-UBND ngày 01/7/2022 về việc đăng ký bổ sung nội dung trình Kỳ 

họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII(20).  

(27) Tờ trình số 110/TTrUBND ngày 03/8/2022 về đề nghị xây dựng nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

(28) Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 05/8/2022 về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết ban hành Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Thống nhất như tờ trình 110/TTrUBND ngày 03/8/2022 và Tờ trình số 

112/TTr-UBND ngày 05/8/2022 (21). 

                                           
(17) Thông báo  số 35/TB-TTHĐND ngày  29/7/2022 của Thường trực HĐND  tỉnh. 
(18) Thông báo  số 36/TB-TTHĐND ngày  29/7/2022 của Thường trực HĐND  tỉnh. 
(19) Thông báo  số 37/TB-TTHĐND ngày  29/7/2022 của Thường trực HĐND  tỉnh. 
(20) Thông báo số 32/TB-TTHĐND ngày 07/7/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 

      (21)Thông báo số 38/TB-TTHĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân. 
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(29) Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 04/8/2022 về việc xin ý kiến ban 

hành Quyết định bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 

năm 2019, Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 và 

Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum. 

(30) Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 08/8/2022 về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

        (31) Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 09/8/2022 về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết Quy định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn 

hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 

(32) Tờ trình số số 115/TTr-UBND ngày 11/8/2022 về việc đăng ký nội 

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

(33) Tờ trình số số 116/TTr-UBND ngày 12/8/2022 về đề nghị xây dựng 

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học 

tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

(34) Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 15/8/2022về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 24/2019/NQ-

HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(35) Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 21/3/2022 về việc đăng ký nội dung 

trình Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII (Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Tại Thông báo Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Phiên 

họp giao ban thường kỳ tháng 8 năm 2022(22). 

- Cơ bản thống nhất như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 

111/TTr-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên phải đảm bảo việc ban 

hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng được chặt 

chẽ, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quy định của pháp luật. 

- Thống nhất các hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết, nội dung đăng ký 

trình Kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh như đề nghị 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 09/8/2022; 

Tờ trình số số 115/TTr-UBND ngày 11/8/2022; Tờ trình số 116/TTr-UBND 

ngày 12/8/2022 và số 119/TTr-UBND ngày 21/3/2022. Đồng thời thống nhất áp 

                                           
      (22) Thông báo số 39/TB-TTHĐND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong việc xây dựng và ban hành các nghị quyết 

quy phạm pháp luật nêu trên. 

- Đối với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4 thống nhất 

các hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại 113/TTr-UBND ngày 08/8/2022 và số 119/TTr-UBND ngày 21/3/2022. 

(36) Đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 235/BC-UBND 

ngày19/8/2022(23). 

Thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề tháng 8 

năm 2022 đối với Nghị quyết về quyết định thời gian bố trí kế hoạch vốn đầu tư 

công cho dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương (Dự án Đường bao 

khu dân cư phía Nam, thành phố Kon Tum - đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến 

cầu treo Kon Klor. 

(37) Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 19/8/2022 về việc chưa trình dự thảo 

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 

Thống nhất chưa trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề tháng 

8/2022 đối với dự thảo 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 như 

đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 19/8/2022(24). 

(38) Tờ trình 136/ TTr-UBND ngày 25/8/2022 về việc xin rút nội dung 

trình kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII(25). 

Thống nhất rút hồ sơ dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án Hồ chứa nước Đăk Pokei ra khỏi nội dung trình kỳ họp chuyên đề. 

(39) Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 30/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc điều chỉnh danh mục kế hoạch vốn các công trình thuộc nguồn vốn 

Trung ương bổ sung có mục tiêu cho công tác quản lý bảo trì đường bộ năm 

2022. 

(40) Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc xin ý kiến về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

(41) Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 14/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo công 

tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. 

                                           
     (23) Thông báo số 40/TB-TTHĐND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 

     (24) Thông báo số 41/TB-TTHĐND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 

     (25) Thông báo số 42/TB-TTHĐND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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Tại Thông báo Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Phiên 

họp giao ban thường kỳ tháng 9 năm 2022(26). Thống nhất đối với 03 tờ trình của 

UBND tỉnh. 

   - Đối với Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2022. Đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan lập, giao dự 

toán và thanh quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ theo đúng quy định 

của pháp luật và hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương. 

  - Đối với Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022. Đề nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

năm 2023, hoàn thiện trước khi gửi các Bộ, ngành Trung ương theo quy định; 

đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương căn cứ dự kiến dự toán thu 

NSNN năm 2023 tiếp tục rà soát, xây dựng dự toán thu NSNN năm 2023 của 

đơn vị, địa phương mình phù hợp với quy định, sát thực tế; tổng hợp, trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

 - Đối với Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 14/9/2022 giao Ủy ban nhân 

dân tỉnh là cơ quan trình; Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh là cơ quan thẩm 

tra dự thảo Nghị quyết trên trình Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa 

XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

(42) Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 16/9/2022 về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết Quy định mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương 

để thực hiện một số nội dung, công việc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

(43) Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 16/9/2022 về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết Quy định mức hỗ trợ đối với từng nội dung hoạt động của hệ thống thiết 

chế văn hóa, thể thao cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

(44) Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 23/9/2022 về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết Quy định mức hỗ trợ, dự toán kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân 

sách trung ương, để thực hiện một số nội dung ngành thông tin và truyền thông 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

         -  Cơ bản thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết như Tờ trình của 

Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong việc xây 

dựng và ban hành nghị quyết.  

 -  Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát các nội dung và mức chi 

các quy định tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ 

                                           
     ( 26) Thông báo số 46/TB-TTHĐND ngày 16 háng 9  năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng một dự thảo Nghị quyết quy 

định nội dung, mức hỗ trợ theo Thông tư số 53/2022/TT-BTC nhằm đảm bảo 

tính thống nhất, đồng bộ, đầy đủ, dễ tiếp cận, dễ thực hiện (27). 

(45) Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 28/9/2022 về việc đề nghị xây dựng 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 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 
(28). 

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 và 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. 

(46) Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 16/9/2022 về việc cho ý kiến đối với 

nguồn vốn đối ứng (vốn sự nghiệp) ngân sách địa phương thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2022(29). 

- Đối với nguồn vốn đã phân cấp cho các huyện, thành phố, đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương căn cứ các quy định của Luật Ngân sách 

Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí 

phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh để cân đối bố trí 

nguồn vốn đối ứng, lồng ghép thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn theo quy định về phân cấp ngân sách, nhiệm vụ chi thuộc ngân sách 

cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan rà soát dự 

toán chi sự nghiệp năm 2022 đã được giao, nghiên cứu cân đối bố trí vốn đối 

ứng, lồng ghép để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia cho phù hợp 

theo quy định. 

(47) Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh  về đề 

nghị xây dựng các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát 

triển nhà ở tỉnh Kon Tum. 

(48) Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh về việc 

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

26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

                                           
(27) Thông báo kết luận  số 47/TB-TTHĐND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh. . 
(28) Thông báo kết luận  số 48/TB-TTHĐND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh. . 
(29) Thông báo kết luận  số  49/TB-TTHĐND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh. . 
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Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Thống nhất  với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 152/TTr-UBND 

ngày 11/10/2022 và Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 11/10/2022 (30).  

(49) Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 13/10/2022 về việc đăng ký nội 

dung trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thống nhất bổ sung Tờ trình dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ 

ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 vào nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND 

tỉnh Khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 như đề nghị của UBND tỉnh(31). 

(50) Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 21/10/2022 về việc nghị xây dựng 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định được ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND tỉnh ngày 29 tháng 8 năm 2022 ban 

hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế 

hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong việc thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025. 

(51) Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 24/10/2022 về việc đề nghị xây 

dựng Nghị quyết bãi bỏ một số điểm tại Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 

57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài 

thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. 

(52) Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 24/10/2022 về việc đề nghị xây 

dựng Nghị quyết quy định về các mức hỗ trợ, mức chi cho tiểu dự án Giảm 

nghèo về thông tin của dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin và mức 

hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

(53) Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 25/10/2022 về việc đề nghị xây 

dựng Nghị quyết 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. 

- Thống nhất các hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết như đề nghị của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại các Tờ trình nêu trên; đồng thời áp dụng trình tự, thủ tục 

rút gọn trong việc xây dựng và ban hành các nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên 

đề. 

                                           
(30) Thông báo kết luận  số  53/TB-TTHĐND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh.  

    (31) Thông báo kết luận  số 52/TB-TTHĐND ngày 14/10/2022 của Thường trực HĐND tỉnh.  
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- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan trình các dự thảo Nghị quyết nêu 

trên tại Kỳ họp chuyên đề và Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, 

nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định(32). 

(54) Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 03/11/2022 về việc đăng ký bổ sung 

nội dung trình Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII(33). 

Thống nhất như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 166/TTr-UBND 

ngày 03/11/2022. 

(55) Cho ý kiến đối với báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương 

năm 2021(34). 

- Thống nhất với báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 

2021. Để đảm bảo chính xác, khớp đúng số liệu báo cáo quyết toán trước khi 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh một số 

nội dung sau: 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát chỉnh lý số liệu thu, chi 

trong Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 sau thời điểm kiểm 

toán ngân sách địa phương năm 2021(35) đảm bảo đúng quy định, trước khi trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn.   

 - Đối với các bảng biểu số liệu kèm theo hồ sơ dự thảo nghị quyết, đề nghị 

chỉ đạo rà soát lập hệ thống bảng biểu theo đúng quy định tại Nghị định số 

31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ và đảm bảo tính chính xác, 

khớp đúng giữa các bảng biểu liên quan. 

(56) Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 09/11/2022 về việc đăng ký bổ sung 

nội dung trình Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII(36). 

- Thống nhất nội dung đăng ký bổ sung trình Kỳ họp chuyên đề của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 09/11/2022. 

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan trình dự thảo Nghị quyết nêu trên 

tại Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

(57) Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 09/11/2022 về việc xin rút nội dung 

trình Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII(37). 

Thống nhất việc rút hồ sơ dự thảo Nghị quyết về tỷ lệ số lượng dự án đầu 

tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum trình tại Kỳ họp chuyên đề 

                                           
(32) Thông báo kết luận  số  59/TB-TTHĐND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh.  
(33) Thông báo kết luận  số  61/TB-TTHĐND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh.  
(34) Thông báo kết luận  số  62/TB-TTHĐND ngày 08  tháng 11  năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh.  

         (35) Theo Văn bản số 411/KTNN-TH ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII. 
(36) Thông báo kết luận  số  63/TB-TTHĐND ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh.  
(37) Thông báo kết luận  số  64/TB-TTHĐND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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Hội đồng nhân dân tỉnh như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 

183/TTr-UBND ngày 09/11/2022. 

(58) Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 17/11/2022 về đề nghị xây dựng 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng 

thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

        (59) Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 17/11/2022 về đề nghị xây dựng 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời gian thực hiện đến khi có 

văn bản mới thay thế hoặc bãi bỏ Nghị quyết số 49/2021/NQ-HĐND ngày 22 

tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Kỳ họp chuyên đề về 

giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 

2021. 

Cơ bản thống nhất các hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết như đề nghị 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 17/11/2022 

và Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 17/11/2022.  

Riêng đối với nội dung dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực 

hiện đến khi có văn bản mới thay thế hoặc bãi bỏ Nghị quyết số 49/2021/NQ-

HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Kỳ 

họp chuyên đề về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum năm 2021: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì 

soạn thảo nghiên cứu, rà soát nội dung quy định tại Điều 10 Nghị định số 

96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về 

giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi để xây dựng dự thảo Nghị quyết thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo quy định(38). 

 

 

 

 

 

 

                                           
         (38) Thông báo kết luận  số  67/TB-TTHĐND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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