
 UBND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STC-QLNS Kon Tum, ngày        tháng     năm  
V/v dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh; Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về Kế hoạch Tài chính 05 năm 

giai đoạn 2021-2025 của tỉnh 

Kon Tum 

 

Kính gửi:   Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

Thực hiện Phiếu chuyển số 2829/PC-KTTH ngày 28 tháng 10 năm 2020 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Thông báo số 69/TB-TTHĐND 

ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 

xây dựng Nghị quyết, điều chỉnh tên và gia hạn nội dung trình Kỳ họp thứ 11 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đến Sở Tài chính biết, tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp thứ 11 theo ý kiến Thường trực 

HDDND tỉnh tại Văn bản nêu trên đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy 

định. 

Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, địa phương; báo cáo thẩm định của Sở Tư 

pháp (Báo cáo số 315/BC-STP ngày 12 tháng 10 năm 2020 và Báo cáo số 

353/BC-STP ngày 06 tháng 11 năm 2020); ý kiến tham gia, góp ý của Bộ Tài 

chính tại Văn bản số 13114/BTC-NSNN ngày 26 tháng 10 năm 2020 và ý kiến 

của Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 

10 năm 20201, Sở Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch Tài chính 05 

năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kon Tum. Sở Tài chính kính gửi Ủy ban nhân 

dân tỉnh hồ sơ trình ban hành Nghị quyết gồm các dự thảo sau: 

1. Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Kế hoạch Tài 

chính 05 năm giai đoạn 2021 -2025 của tỉnh Kon Tum. 

2. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tài chính 05 năm 

giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum. 

3. Phụ lục tổng hợp ý kiến, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị, 

địa phương; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; ý kiến của Bộ Tài chính; ý kiến 

của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh 

tháng 10 năm 2020. 

                                           
1 Thông báo số 315/TB-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh về kết quả phiên họp lấy ý kiến đối 

với các dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật trình HĐND tỉnh và Quyết định quy phạm pháp luật của UBND 

tỉnh. 



Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 11 theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                           
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu VT-QLNS. 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Trung 
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