
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-SGDĐT 

 

Kon Tum, ngày         tháng        năm    

 

 

BÁO CÁO 
V/v tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối 

với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về mức học phí 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và không thu 

học phí học kỳ I năm học 2021-2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 
    
 

 

Thực hiện Quy định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh), Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về mức học phí giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và không thu học phí học kỳ I năm 

học 2021-2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum, để xin ý kiến  của Thành 

viên Ủy ban nhân dân tỉnh bằng hình thức Phiếu lấy ý kiến1 (thời gian xin ý kiến: 

trước 30/9/2021). 

Đến hết ngày 30/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo nhân được 20 Phiếu lấy 

ý kiến của Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có 18 Phiếu hoàn toàn thống 

nhất và 02 Phiếu tham gia ý kiến2. 

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp (Báo cáo số 250/BC-STP ngày 27/9/2021 về thẩm định dự 

thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh) như sau: 

1. Tổng hợp tiếp thu, giải trình Phiếu lấy ý kiến: có Phụ lục kèm theo.  

2. Các nội dung tiếp thu, chỉnh lý được Sở Giáo dục và Đào tạo cụ thể hóa 

vào dự thảo lần 4 Tờ trình và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (có các dự 

thảo kèm theo). 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

 

                                           
1 Công văn số 1715/SGDĐT-KHTC ngày 28/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào  về việc xin ý kiến Thành 

viên UBND tỉnh đối với dự thảo tờ trình, nghị quyết của HĐND tỉnh. 
2 Trưởng Ban Dân tộc, Sở Tư pháp. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- VP UBND tỉnh (p/h);  

- Sở Tư pháp (p/h); 

- Ban Dân tộc (p/h); 

- Sở Tài chính (p/h); 

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT; 

- Các phòng CMNV Sở GDĐT; 

- Lưu VP, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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