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

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến tham gia (thẩm định) và tiếp thu, giải trình hoàn thiện dự 

thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND 

của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn  

giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum 

(Kèm theo Văn bản số         /SKHĐT-VX ngày     tháng   năm 2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư) 

 

 Trên cơ sở ý kiến của 17/18 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm 

định dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh của Sở Tư pháp tại Văn bản số 

217/BC-STP ngày 23 tháng 8 năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo 

cáo tiếp thu, giải trình để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 

Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch vốn 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum (gọi tắt là dự thảo 

Nghị quyết), cụ thể như sau: 

 

STT Đơn vị/Nội dung ý kiến đối với dự 

thảo Nghị quyết 

Tiếp thu, giải trình  

I Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh  

1 
Sở Công thương - Thống nhất. Không có nội dung góp ý đối với dự 

thảo Nghị quyết. 

2 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Thống nhất. 
Như trên 

3 Sở Xây dựng  - Thống nhất. Như trên 

4 Sở Tài chính - Thống nhất. Như trên 

5 Sở Ngoại vụ - Thống nhất. Như trên 

6 Sở Giáo dục và Đào tạo - Thống nhất.   Như trên 

7 
Sở Khoa học và Công nghệ - Thống 

nhất. 
Như trên 

8 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn - Thống nhất.  
Như trên 

9 
Sở Tài nguyên và Môi trường  - 

Thống nhất. 
Như trên 

10 Sở Giao thông vận tải - Thống nhất. Như trên 

11 Sở Thông tin và Truyền thông - Như trên 
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Thống nhất. 

12 Thanh tra tỉnh - Thống nhất. Như trên 

13 Sở Nội vụ - Thống nhất. Như trên 

14 
Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch  - 

Thống nhất. 
Như trên 

15 Ban Dân tộc - Thống nhất. Như trên 

16 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

16.1 

Đối với dự thảo Tờ trình của Ủy 

ban nhân dân tỉnh:  
- Đề nghị biên tập ngắn gọn nội dung 

về sự cần thiết  

- Bỏ “Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-

UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển 

nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự 

nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng 

cơ bản thuộc ngân sách tỉnh năm 

2020 sang năm 2021, theo đó kế 

hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 

được kéo dài thời gian thực hiện và 

giải ngân thuộc chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững 

(chương trình 30a) là 10.126,9 triệu 

đồng (trong đó, huyện Kon Plông là 

6.924,18 triệu đồng; huyện Ia H’Drai 

là 3.202,72 triệu đồng)”. 

Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Tờ 

trình. 

16.2 

Đối với dự thảo Nghị quyết:  

- Nội dung Phụ lục số 06 kèm theo 

Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND 

của Hội đồng nhân dân tỉnh là “Điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân 

sách trung ương hỗ trợ thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn thôn mới giai đoạn 

2016-2020”. Do đó, đề nghị xem lại 

việc đề xuất sửa đổi, bổ sung phụ lục 

số 06. 

- Nội dung của Nghị quyết là điều 

chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn vốn 30a giai đoạn 2016-2020 

giữa các huyện Ia H’Drai và Kon 

Plông sang cho huyện Tu Mơ Rông. 

Tuy nhiên, nội dung tại các phụ lục 

điều chỉnh bao gồm cả vốn sự nghiệp 

của các chương trình mục tiêu quốc 

 

 

Tiếp thu, chỉnh sửa, không đề xuất 

sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 06 ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 

45/2019/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại Điều 1 dự thảo 

Nghị quyết.  

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa, không để 

nguồn vốn sự nghiệp và Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
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gia (mặc dù nguồn vốn sự nghiệp tại 

các phụ lục không có sự điều chỉnh, 

bổ sung) và kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển ngân sách Trung ương hỗ trợ 

thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Do đó, đề nghị nghiên cứu tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nội 

dung phụ lục cho phù hợp (phụ lục 

01, 02 và 03 kèm theo dự thảo Nghị 

quyết). 

nông thôn mới trong các phụ lục có 

liên quan đến điều chỉnh nguồn vốn 

đầu tư phát triển Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

của 03 huyện: Ia H’Drai, Kon Plông 

và Tu Mơ Rông. 

 

II Sở Tư pháp thẩm định  

1 

Đề nghị xem xét, biên tập lại tên gọi 

dự thảo là: “Sửa đổi, bổ sung Điều 2 

Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều các Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch vốn 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 tỉnh Kon Tum” và Điều 1 

dự thảo theo hướng sau: “Sửa đổi, bổ 

sung kế hoạch vốn đầu tư công trung 

hạn nguồn ngân sách trung ương hỗ 

trợ thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016-2020 của các huyện Tu Mơ 

Rông, Kon Plông và Ia H’Drai tại 

Điều 2 và Phụ lục 05 ban hành kèm 

theo Nghị quyết  số 45/2019/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum theo 

Phụ lục đính kèm”.   

Tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn 

thiện dự thảo Nghị quyết. 

2 

Đề nghị biên tập lại căn cứ pháp lý thứ 

9 như sau: “Thực hiện Quyết định số 

1669/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 

2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2016-2020”. 

 

 

Tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn 

thiện dự thảo Nghị quyết  

 

 

3 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại 

việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư 

công trung hạn nguồn ngân sách 
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Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016-2020 của các 

huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông và Ia 

H’Drai tại Phụ lục kèm theo dự thảo 

Nghị quyết có làm thay đổi (tăng hoặc 

giảm) tổng kế hoạch vốn ngân sách 

Trung ương thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững tại Điều 2 và Phụ lục 05 ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 

45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon 

Tum hay không? Trường hợp có thay 

đổi làm tăng giảm tổng số vốn tại 

Điều 2 và Phụ lục 05 ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 45/2019/NQ-

HĐND đề nghị cơ quan soạn tham 

mưu điều chỉnh cho phù hợp, thống 

nhất.   

 

 

 

Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu 

tư công trung hạn nguồn ngân sách 

Trung ương hỗ trợ thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020 của 03 huyện Tu Mơ 

Rông, Kon Plông và Ia H’Drai tại 

Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị 

quyết không làm thay đổi (tăng 

hoặc giảm) tổng kế hoạch vốn ngân 

sách Trung ương thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững tại Điều 2 

Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

4 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối 

hợp với các đơn vị, địa phương có liên 

quan căn cứ tình hình thực tế tại địa 

phương và xác định chính xác để tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 

định đối với Phụ lục điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư ngân sách Trung ương 

hỗ trợ thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm 

theo dự thảo Nghị quyết (Sở Tư pháp 

không thẩm định nội dung này). 

Nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư căn cứ vào các văn bản, báo cáo 

của Ủy ban nhân dân các huyện; 

đồng thời làm việc trực tiếp với 

Phòng tài chính – Kế hoạch của các 

huyện có liên quan để xây dựng 

5 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

thực hiện việc đánh số thứ tự của dự 

thảo Nghị quyết theo đúng quy định 

tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP. 

Tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn 

thiện dự thảo Nghị quyết.  

 

6 
Đề nghị cơ quan soạn thảo tổ chức lấy 

ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gửi Hồ 

sơ(1) lấy ý kiến góp ý của các đơn 

                                           
(1) : Gồm dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum. 
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quan; phối hợp với cơ quan có liên 

quan đăng tải toàn văn dự thảo và các 

tài liệu có liên quan trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh để tiếp tục lấy ý 

kiến theo quy định tại Điều 120 của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015.  

vị, địa phương có liên quan(2) tại 

Văn bản số 2153/SKHĐT-VX  ngày 

10/8/2021 để hoàn thiện lại trước 

khi trình thẩm định và đã phối hợp 

với Văn phòng Uỷ ban nhân dân 

tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo và 

các tài liệu liên quan lên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh để tiếp tục 

lấy ý kiến tại Văn bản nêu trên. 

7 

Khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, đồng thời gửi báo cáo giải trình, 

tiếp thu kèm theo dự thảo Nghị quyết 

đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp để 

theo dõi theo quy định tại Điều 121 

Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020). 

Sau khi hoàn thiện trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đồng thời gửi Báo cáo giải trình, 

tiếp thu; dự thảo Nghị quyết đã 

được chỉnh lý đến Sở Tư pháp để 

theo dõi theo quy định. 

 

 

 

 

                                           
(2) : Sở Tài chính; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông; Ủy ban nhân 

dân huyện Kon Plông và Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai. 
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