
TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý, GIẢI TRÌNH TIẾP THU VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA CÁC ĐƠN VỊ,  

UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

(kèm theo Công văn số            /STC-QLNS ngày       /10/2021 của Sở Tài chính) 
 

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

 

Nội dung góp ý Nội dung Sở Tài chính tiếp thu giải trình 

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 số 3917/STC-QLNS ngày 

06/10/2021 

 

1 -Khối huyện, thành phố:  

UBND huyện Konplong (Văn bản số 

2572/UBND-TCKH ngày 13/10/2021); 

UBND huyện Đăkglei (Văn bản số 

2105/UBND-CV ngày 11/10/2021); UBND 

huyện Đăk Tô ( văn bản số 1158/UBND, 

ngày 11/10/2021); UBND huyện Ngọc Hồi 

(Văn bản số 3396/UBND-TCKH, ngày 

5/10/2021) ;UBND huyện IA Hdrai (Văn 

bản số 1755/UBND-TH, ngày 13/10/2021) 

;UBND huyện Đăk Hà (Văn bản số 

2682/UBND-TCKH, ngày 8/10/2021); 

UBND huyện Tu Mơ rông (Văn bản số 

2186/UBND-TCKH, ngày 7/10/2021); 

UBND huyện Sa Thầy (Văn bản số 

2442/UBND-TH, ngày 6/10/2021). 

-Khối các Sở ngành: 

Sở Tài nguyên và Môi trường ( Văn bản 

số 2932/STNMT-KHTC, ngày 

15/10/2021); Sở Thông tin và Truyền 

thông  ( Văn bản số 1813/STTTT-KHTC, 

ngày 6/10/2021); Sở Văn hóa thể thao và 

Du lịch ( Văn bản 1477/SVHTTDL-KHTC, 

ngày 8/10/2021);  Sở Xây dựng ( Văn bản 

số 1695/SXD-QLXD, ngày 6/10/2021); Sở 

Ý kiến tham gia: 

- Thống nhất 

 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

 

Y tế ( văn bản số 4875/SYT-KHTC, ngày 

4/10/2021); Sở Giáo dục và Đào tạo ( văn 

bản số 1802/SGDDT-KHTC, ngày 

8/10/2021); Ban Dân tộc ( văn bản số 

910/BDT-VP, ngày 5/10/2021); Thanh tra 

Tỉnh ( văn bản số 809/TTr-VP, ngày 

7/10/2021); Sở Giao thông Vận tải (Văn 

bản số 1941/SGTVT-KHTC, ngày 

04/10/2021) ; Ban Quản lý Vườn Quốc 

gia Chư Mom Ray (Văn bản số 117/BQL-

THHC, ngày 6/10/2021 ); Văn Phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh (Văn bản số 3258/VP-

TTDV, ngày 11/10/2021); Ủy ban MTTQ 

Việt Nam Tỉnh (Văn bản số 1451/MTTQ-

BTT, ngày 5/10/2021); Đài Phát thanh 

Truyền hình (Văn bản số 385/PTTH-

KHTV, ngày 6/10/2021); Sở Ngoại vụ (Văn 

bản số 740/SNgV-VP, ngày 6/10/2021); Sở 

Công thương (Văn bản số 1866/SCT-

HCTH, ngày 6/10/2021); 

 

 

2 Sở Nội vụ  (Văn bản số 2603/SNV-

XDCQ&TCBM, ngày 6/10/2021 ) 
 

Đề nghị bổ sung đối tượng đào tạo, bồi 

dưỡng là Viên chức trong Phụ lục XI đính 

kèm theo: Danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng NSNN lĩnh vực đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Lý do: Tại điểm c, khoản 2, Điều 1 Nghị 

định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 

năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng các bộ công chức, viên chức, quy 

định: “c) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp 

công lập.” 

Và khoản 2 Điều 2 Thông tư số 

Sở Tài chính cập nhật theo yêu cầu của Sở 

Nội vụ. 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

 

36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 

2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự 

toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức, quy định: “2. Kinh phí đào 

tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ 

nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập, đóng góp của viên chức và các nguồn 

khác theo quy định của pháp luật”. 

 
 

3 Sở Khoa học và Công nghệ  (Văn bản số 

955/SKHCN-HCTH, ngày 11/10/2021 ) 
 

Đăng ký lại và đề xuất ban hành danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN 

thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh 

Kon Tum kèm theo phụ lục. 

Sở Tài chính đã cập nhật lại đầy đủ theo 

yêu cầu và đề nghị của Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Văn bản số 2777/SNN-KH, ngày 

8/10/2021 ) 

Đề nghị hiệu chỉnh lại tên gọi danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN như 

sau:  

1/Hoạt động thuộc lĩnh vực thủy lợi: 

- Tại dòng thứ 5, bổ sung thành: Điều tra, 

quy hoạch thuộc lĩnh vực thủy lợi, phòng 

chống thiên tai và nước sạch nông thôn. 

- Tại dòng thứ 6, bổ sung thành: Sửa chữa, 

duy tu, bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp các 

công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống 

thiên tai và nước sạch nông thôn. 

- Thêm dòng thứ 8 (Bổ sung thêm nội dung 

thứ 8): Công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ 

số nước sạch nông thôn; kiểm tra, đánh giá 

chất lượng nước và công trình cấp nước. 

2/Hoạt động sự nghiệp khác.  

- Tại dòng thứ nhất, bổ sung thành: Hoạt 

Sở Tài chính đã cập nhật lại đầy đủ theo 

yêu cầu và đề nghị của Sở Nông nghiệp 

Phát triển nông thôn. 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

 

động khuyến nông: Thông tin, tuyên 

truyền; bồi dưỡng, tập huấn; đào tạo; xây 

dựng và nhân rộng mô hình trình diễn và dự 

án. 

- Thêm dòng thứ 4 (Bổ sung thêm nội dung 

thứ 4): Hoạt động nước sạch nông thôn: 

Thông tin, tuyên truyền, tập huấn, đào tạo, 

dự án. 

 

 

5 Sở Lao động -Thương binh và Xã hội ( 

Văn bản số 1867/SLĐTBXH-HCTH, ngày 

8/10/2021) 

1/Biên tập lại tên gọi Danh mục : 

-“Dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, cao 

đẳng đối với ngành, nghề khó  tuyển  sinh  

nhưng  xã  hội  có  nhu  cầu;  các  ngành  

chuyên  môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh” 

đổi thành “Dịch vụ đào tạo trình độ trung 

cấp, cao đẳng”. 

 - “Dịch vụ đào tạo nghề trình độ cao đẳng 

nghề, trung cấp các nghề còn lại ngoài các 

nghề quy định tại Mục I nêu trên” đổi thành 

“Dịch vụ đào tạo nghề trình độ cao đẳng 

nghề, trung cấp”. 

- “Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo 

nghề dưới 03 tháng cho phụ nữ, lao động 

nông thôn, người khuyết tật, người thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo, thanh niên hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh 

niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực 

hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế 

-xã hội” đổi thành “Dịch vụ đào tạo sơ cấp 

nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng”. 

2/Lĩnh vực sự nghiệp Lao động-TBXH: 

Bỏ nội dung mục III: “Dịch vụ đưa người 

Sở Tài chính đã cập nhật lại đầy đủ theo 

yêu cầu và đề nghị của Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội. 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

 

lao động đi làm việc ở nước ngoài”. 

 

 

6 Ban Quản lý Khai thác các Công trình 

Thủy lợi (Công văn số 151/BQL-TCKH, 

ngày 6/10/2021) 

Bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng NSNN: Quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước. 

Sở Tài chính đã cập nhật theo yêu cầu và đề 

nghị của Ban Quản lý Khai thác các Công 

trình Thủy lợi. 

7 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 

2826/SKHĐT-TH, ngày 11/10/2021) 
1/Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

y tế và dân số. 

Đề nghị rà soát các danh mục do nhà 

nước bảo đảm theo các chương trình 

mục tiêu do không nằm trong danh mục 

quy định tại biểu số 01, phụ lục 01, Nghị 

định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ 

nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

2/Bổ sung phương thức thực hiện đối 

với các danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng NSNN còn thiếu trong các 

Phụ lục. 
 

 Đăng ký danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng NSNN do Sở ngành chịu trách 

nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ quản lý 

ngành tổng hợp, đề xuất. Các danh mục nhà 

nước bảo đảm theo các chương trình mục 

tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị rà soát 

lĩnh vực y tế và dân số, đã được Sở Y tế 

đăng ký gửi Sở Tài chính tổng hợp tại các 

Công văn số 4875/SYT-KHTC, ngày 

4/10/2021; Công văn số 4392/SYT-KHTC 

ngày 13/9/2021. 

 

 

2/Sở Tài chính tiếp thu theo ý kiến của Sở 

Tư pháp tại STT số 10 dưới đây. 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

 

8 Ban Quản lý khu kinh tế (văn bản số 

957/BQLKKT-KHTH, ngày 6/10/2021) 

Đề nghị bổ sung: Danh mục dịch vụ thoát 

nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập 

trung được quy định tại Phụ lục II (Danh 

mục sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện 

đặt hàng hoặc đấu thầu) ban hành kèm theo 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ và được Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành tại Phụ lục II (Danh 

mục sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện 

đặt hàng hoặc đấu thầu thuộc lĩnh vực xây 

dựng tỉnh Kon Tum) kèm theo Quyết định 

số 1392/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 về 

việc ban hành dịch vụ sự nghiệp công trong 

lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum sử 

dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh 

phí chi thường xuyên. 

Sở Tài chính không tiếp thu ý kiến này:  

Lý do: Quy định tại Điểm b, khoản 3 Điều 

4 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, thẩm 

quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, 

bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước, không bao gồm Danh mục sản 

phẩm, dịch vụ công ích. 

9 Thành phố Kon Tum (Công văn số 

4203/UBND-TH, ngày 10/10/2021) 

1/Biên tập danh mục dịch vụ giáo dục 

thường xuyên. 

Chương trình giáo dục thường xuyên cấp 

tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ 

thông dành riêng cho các đối tượng được 

hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, 

khuyết tật, theo kế hoạch hằng năm của địa 

phương. 

2/Bổ sung danh mục dịch vụ sử dụng 

NSNN lĩnh vực sự nghiệp kinh tế ngành 

kinh tế tài nguyên môi trường. 

-Lập phương án sử dụng đất đối với các 

khu đất được UBND tỉnh thu hồi bàn giao 

về địa phương quản lý 

-Thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất. 

- Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

-Sở Tài chính đã cập nhật theo yêu cầu. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

 

dụng đất hàng năm, kế hoạch đất năm đầu 

của quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện. 

-Kiểm đếm, thống kê, lập, thẩm định 

phương án bồi thường. 

- Đo đạc, cắm mốc, chỉnh lý bản đồ địa 

chính, lập bản đồ địa chính khu đất, lập thủ 

tục đất đai phục vụ công tác bồi thường, 

quản lý đất đai ở địa phương. 

3/ chuyển dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

NSNN: Dịch vụ thu gom, phân loại, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công 

cộng sang lĩnh vực sự nghiệp Hoạt động 

kinh tế tài nguyên môi trường. 

4/ Bổ sung dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

NSNN danh mục: Phân loại, thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, bao gói 

thuốc bảo vệ thực vật, y tế công lập, trường 

học, các cơ sở giam giữ của Nhà nước. 

5/Bổ sung 03 danh mục sản phẩm dịch vụ 

công ích.   

- Dịch vụ thoát nước đô thị. 

- Dịch vụ quản lý tang lễ, Nghĩa trang. 

- Dịch vụ khác: Dịch vụ bảo vệ tài sản 

công, Dịch vụ quản lý vận hành các công 

trình vệ sinh công cộng… 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sở Tài chính đã cập nhật theo yêu cầu. 
 

 

 

 

 

-Sở Tài chính đã cập nhật theo yêu cầu. 
 

 

 

 

-Sở Tài chính không tiếp thu ý kiến này:  

Lý do: Quy định tại Điểm b, khoản 3 Điều 

4 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, thẩm 

quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, 

bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước, không bao gồm Danh mục sản 

phẩm, dịch vụ công ích. 

10 Sở Tư pháp  (Công văn số 1473/STP-

XDKTr&TDTHPL, ngày 8/10/2021) 
1/Đăng ký lại và đề xuất ban hành danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

NSNN thuộc lĩnh vực tư pháp. 

2/Nghị định số 60/2021/NĐ-CP chỉ giao 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định Danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước. Tuy nhiên, tại các Danh 

-Sở Tài chính đã cập nhật lại đầy đủ theo 

yêu cầu và đề nghị của Sở Tư pháp. 

 

-Sở Tài chính tiếp thu không trình HĐND 

tỉnh ban hành nội dung Phương thức thực 

hiện; Lý do: Quy định tại Điểm b, khoản 3 

Điều 4 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy 
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Nội dung  

 

mục dự kiến ban hành kèm theo, Sở Tư 

pháp còn nhận thấy cơ quan chủ trì soạn 

thảo dự kiến tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 

định phương thức thực hiện. Vì vậy, đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại 

việc dự kiến trên để đảm bảo phù với phạm 

vi điều chỉnh đã được xác định tại khoản 1 

Điều 1.  
 

 

3/Việc cơ quan chủ trì soạn thảo quy định 

nguồn kinh phí thực hiện các dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

tại khoản 2 Điều 2 là không cần thiết. Nội 

hàm của các dịch vụ đã thể hiện ngân sách 

nhà nước bố trí để thực hiện các dịch vụ 

này. Mặt khác, đoạn thứ 2, khoản 1 Điều 4 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP cũng đã quy 

định nội dung này. Vì vậy, đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo xem xét để loại bỏ quy 

định nêu trên. 

4/ Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem 

xét để bổ sung nội dung quy định hướng xử 

lý đối với các Quyết định ban hành Danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực đã được 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP để các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị có cơ sở để thực 

hiện. 

định: “Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc 

ban hành danh mục chi tiết dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước: 

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm 

vi quản lý của địa phương. 

 

-Sở Tài chính tiếp thu, không ban hành nội 

dung kinh phí thực hiện dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng NSNN; kinh phí thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP,Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP của Chính phủ. 

 

 

 

 

Sở Tài chính tiếp thu biên tập như sau: Bãi 

bỏ các quyết định, văn bản của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum có quy định nội 

dung thống nhất thực hiện danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

 

 

Sở Tài chính tiếp thu biên tập theo yêu cầu.  



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

 

5/Trình bày phụ lục, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo thực hiện theo đúng quy định tại 

Mẫu số 44. Phụ lục ban hành kèm theo văn 

bản quy phạm pháp luật (của Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP). 
 

11 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum ( 

tại Văn bản số 1826/CĐCĐ-KHTV, ngày 

04/10/2021)  

Bổ sung vào Phụ lục II của dự thảo 2 loại 

hình dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp như sau:  

(1) Dịch vụ đào tạo liên thông từ trung cấp 

lên cao đẳng; 

 (2) Dịch vụ đào tạo liên thông từ sơ cấp lên 

trung cấp; 

 

 

Sở Tài chính tiếp thu biên tập theo yêu cầu. 
 

 

 

 

 

12 Trường Chính trị ( tại Công văn số 110-

CV/TCT, ngày 16/9/2021) 

Đề nghị bổ sung danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng NSNN: 

-Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3. 

-Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4. 

 

Sở Tài chính tiếp thu biên tập theo yêu cầu. 
 

13 Các đơn vị còn lại Đã gửi văn bản lấy ý kiến nhưng không gửi 

ý kiến tham gia, xem như thống nhất 

 

II Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp ( 

Văn bản số 309/BC-STP, ngày 08 tháng 11 

năm 2021 Thẩm định dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh) theo đề nghị 

của Sở Tài chính tại Văn bản số 4236/STC-

QLNS ngày 22/10/2021 

1/ Đề nghị chỉnh lý tên gọi của văn bản như 

sau: “Ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum” cho phù 

hợp với quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. 

2/ Đồng thời biên tập khoản 1 Điều 2 dự thảo 

Nghị quyết các Phụ lục đầu đủ: Danh mục 

-Sở Tài chính tiếp thu biên tập tên gọi Nghị 

quyết: Ban hành Danh mục chi tiết dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

 

-Sở Tài chính biên tập đầy đủ tên Phụ lục: 

Danh mục dịch sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực…. 



  

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung  

 

dịch sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực…. 

3/ Bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước : “Dịch vụ cung 

cấp thông tin, hỗ trợ pháp luật: Tiếp nhận, 

cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành 

chính và theo dõi thi hành pháp luật cho 

các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy 

định của pháp luật” vào danh mục các dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực tư pháp tại Phụ lục IX 

4/ tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết đề 

nghị cơ quan soạn thảo sử dụng các chữ cái 

tiếng Việt theo thứ tự trong bảng chữ cái 

tiếng Việt (a, b,...) để đánh thứ tự các điểm 

trong mỗi khoản.  

 

 

 

-Sở Tài chính bổ sung danh mục “Dịch vụ 

cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp luật: Tiếp 

nhận, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 

cho các tổ chức, cá nhân liên quan theo 

quy định của pháp luật” vào Phụ lục IX 

theo đề nghị của Sở Tư pháp. 

 

 

-Sở Tài chính tiếp thu nội dung tại khoản 2 

Điều 1 dự thảo Nghị quyết theo các chữ cái 

tiếng Việt theo thứ tự trong bảng chữ cái 

tiếng Việt (a, b,...) để đánh thứ tự các điểm 

trong mỗi khoản.  

 

III PHỐI HỢP CHO Ý KIẾN ( văn bản tham 

gia ý kiến lần 2 theo Thông báo số 

2853/TB-VP, ngày 13 tháng 9 năm 2021 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 

4252/STC-QLNS ngày 23/10/2021 

 

1 Sở Nội vụ ( văn bản tham gia ý kiến lần 2 

theo Thông báo số 2853/TB-VP, ngày 13 

tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm về 

việc rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum) ; Công văn số 2859/SNV-

XDCQ&TCBM, ngày 28/10/2021 của Sở 

Nội vụ về việc tham gia ý kiến danh mục 

dịch vụ SN công sử dụng NSNN 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 

được giao, Sở Nội vụ thống nhất đối với 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum do Sở Tài chính dự thảo. 
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2 Sở Kế hoạch và Đầu tư ( văn bản tham gia 

ý kiến lần 2 theo Thông báo số 2853/TB-

VP, ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận 

của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nguyễn Ngọc Sâm về việc rà soát sửa đổi, 

bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum); Công văn 

số 3052/SKHĐT-TH, ngày 01/11/2021 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý 

kiến đối với dự thảo Nghị quyết về danh 

mục dịch vụ SN công sử dụng NSNN ( lần 

2) 

Ý kiến về danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực y tế và dân số, như sau:  

“Danh mục Các dịch vụ do nhà nước bảo 

đảm theo các chương trình mục tiêu” tại 

Phụ lục III không nằm trong danh mục quy 

định tại biểu số 01, phụ lục 01, Nghị định 

số 32/2019/NĐ-CP. Do đó, đề nghị Sở Tài 

chính rà soát lại danh mục sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 

vực y tế và dân số trên địa bàn tỉnh và 

phương thức thực hiện để đảm bảo thực 

hiện theo đúng quy định” 

 

 

Trên cơ sở báo cáo của Sở Y tế tại Công 

văn số 5753/SYT-KHTC, ngày 8/11/2021 

về việc rà soát sửa đổi, bổ sung ban hành 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

NSNN thuộc lĩnh vực Y tế-Dân số. Trong 

đó Sở Y tế thống nhất không đưa nhóm 

danh mục các dịch vụ do nhà nước bảo đảm 

theo các chương trình mục tiêu. 

Theo đó, Sở Tài chính đã biên tập lại danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế và dân số 

đảm bảo theo quy định trên cơ sở tham gia 

ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế. 

IV Ý kiến góp ý của các thành viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh 
Góp ý theo đề nghị của Sở Tài chính tại 

Văn bản số 4481/STC-QLNS, ngày 08 tháng 

11 năm 2021 

 

1 Chánh Văn phòng UBND tỉnh 
Đề nghị Sở Tài chính rà soát, bổ sung 

thêm nội dung “ Phạm vi điều chỉnh và Đối 

tượng áp dung.” Vào dự thảo Tờ trình 

UBND tỉnh. 

Sở Tài chính thực hiện rà soát và kiểm tra 

đầy đủ 

2 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
Hiệu chỉnh tên gọi: Lĩnh vực Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng thành: Lĩnh vực Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng và Năng lượng 

nguyên tử 

Sở Tài chính biên tập theo đề nghị của 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghê. 

3 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội 

vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban dân 

tộc; Sở Công Thương; Sở Thông tin và 

Truyền thông; Sở Văn hóa Thể thao và Du 

lịch; Sở Xây dựng; Sở Lao động TBXH; Sở 

Ngoại vụ; Sở Y tế; Sở Tài chính; Sở Nông 

nghiệp PTNT; Sở Giao thông vận tải 

Ý kiến tham gia: Thống nhất 
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Nội dung  

 

 Các thành viên còn lại (Công an tỉnh, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Quân sự) 

Ý kiến tham gia: 

Quá ngày 11/11/2021, các đồng chí ủy viên 

chưa có ý kiến tham gia, xem như thống nhất   
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