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BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý, TIẾP THU VÀ GIẢI TRÌNH (LẦN 2) CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN VỀ

DỰ THẢO ĐỀ ÁN BẢO ĐẢM CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

STT Đơn vị Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu giải trình Ghi chú

1

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư
(Công
văn số

1344/SK
HĐT-VX

ngày
25/5/202

1)

Đề nghị tại dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung các
nội dung mục đích, quan điểm và quá trình soạn thảo để đảm bảo
đúng theo quy định tại khoản 1, điều 114 của Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật năm 2020 

Sở GD&ĐT tiếp thu và đã bổ sung vào dự thảo Tờ trình
của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung các nội dung mục

đích, quan điểm.
Tuy nhiên, Sở GD&ĐT không bổ sung quá trình soạn

thảo vào dự thảo tờ trình vì khoản 1, điều 114 của Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 không

có nội dung này.

Đề nghị bổ sung văn bản thống nhất chủ trường xây dựng 02 Đề
án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nếu có) tại mục căn cứ pháp lý
của dự thảo Đề án

Tiếp thu và đã bổ sung trong dự thảo Đề án.

2

Sở Tài
chính
(Công
văn số

1932/ST
C-QLNS

ngày
31/5/202

1)

Nguồn lực ngân sách địa phương bố trí thực hiện Đề án cho giai
đoạn 2021-2025 : 640.628 triệu đồng, (bình quân mỗi năm khoảng
160.157 triệu đồng/4 năm) khá lớn. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào
tạo báo cáo cấp có thẩm quyền thông qua các nội dung cơ bản làm
cơ sở để triển khai thực hiện đề án này trong các năm tới, riêng dự
toán kinh phí phân bổ cụ thể cho từng nhiệm vụ của Đề án sẽ căn
cứ trên cơ sở nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu, khả năng cân
đối được của ngân sách địa phương hàng năm theo quy định. Đồng
thời  đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp Sở Kế
hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu cấp thẩm quyền bố trí từ nguồn
vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định của
Luật đầu tư công để thực hiện cho phù hợp

Hiện nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thông qua các nôi
dung cơ bản (Căn cứ Công văn số 199-CV/TU ngày

09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc
chủ trương trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị

quyết thông qua các Đề án về giáo dục).
Trong thời gian đến, Sở GD&ĐT sẽ chủ động phối hợp

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu cấp thẩm
quyền bố trí từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai

đoạn 2021-2025 theo quy định của Luật đầu tư công để
thực hiện cho phù hợp

3
UBND
huyện

Đăk Glei

Thống nhất với nội dung trong Đề án Bảo đảm cơ sở vật chất cho
chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa
bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 và các phụ lục trong Đề
án. Tuy nhiên có lỗi về mặt kỹ thuật như: trang 1 dòng cuối cùng
có thể thiếu chữ “đấu” (nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đến năm
2025).

Sở GD&ĐT tiếp thu và đã bổ sung vào dự thảo Đề án
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Thống nhất với nội dung trong Dự thảo Quyết định của Ủy ban
nhân dân tỉnh Ban hành Đề án Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương
trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh
Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên có lỗi về mặt kỹ thuật
như: trang 3, mục b, gạch đầu dòng thứ 2 có thể dư chữ “các”
(nhà bán trú các và bảo đảm thiết bị tối thiểu).

Sở GD&ĐT tiếp thu và đã chỉnh sửa vào dự thảo Đề án

3
UBND
huyện

Đăk Glei
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