
PHỤ LỤC_BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH,  TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 CỦA CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-SGDĐT ngày       /9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT 

 

Các TVUB gửi Phiếu lấy ý kiến theo đề 

nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo  

Nội dung  

Ý kiến  Nội dung tiếp thu, giải trình 

1 Chủ tịch UBND tỉnh (Lê Ngọc Tuấn) - Thống nhất  

2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Y Ngọc) - Thống nhất  

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Nguyễn 

Hữu Tháp) 

- Thống nhất  

4 Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Đặng 

Quang Hà) 

- Thống nhất  

5 Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ 

(Bùi Thanh Bình) 

- Thống nhất  

6 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

(Nguyễn Văn Lộc) 

- Thống nhất  

7 Giám đốc Sở Công thương (Lê Như 

Nhất) 

- Thống nhất 
 

8 Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Nguyễn 

Hữu Hùng) 

- Thống nhất 
 

9 Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du 

lịch (Nguyễn Văn Bình) 

- Thống nhất 
 

10 Giám đốc Sở Nội vụ (Nguyễn Văn Lân) - Thống nhất 
 

11 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

(Trần Văn Thu) 

- Thống nhất 
 

12 Giám đốc Sở Y tế  (Võ Văn Thanh) - Thống nhất 
 

13 Chánh Thanh tra tỉnh (A Vượng) - Thống nhất 
 

14 Giám đốc Sở Ngoại vụ (Y Ly Trang) - Thống nhất 
 

15 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Nguyễn Tấn Liêm) 

- Thống nhất 
 

16 Giám đốc Sở Xây dựng (Nguyễn Quang 

Hải) 

- Thống nhất 
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Các TVUB gửi Phiếu lấy ý kiến theo đề 

nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo  

Nội dung  

Ý kiến  Nội dung tiếp thu, giải trình 

17 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ngô 

Việt Thành) 

- Thống nhất 
 

18 Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

(Trịnh Ngọc Trọng) 

- Thống nhất 
 

19 Trưởng Ban dân tộc (Đinh Quốc Tuấn) - Thống nhất; và ý kiến tham gia thêm:  

Đề nghị cơ quan tham mưu soạn thảo căn cứ: 

Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 

2021 của Thủ tướng Chính về phê duyệt danh 

sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I 

thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về 

phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó 

khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2025, để xác định mức 

học phí cho vùng 1, vùng 2, vùng 3. 

 

Giải trình: Căn cứ khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP: “Căn cứ vào tình hình thực tế của địa 

phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung 

học phí hoặc mức học phí cụ thể nhưng không vượt mức 

trần khung học phí hoặc mức học phí do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh đã ban hành năm học 2020 - 2021 đối với 

từng cấp học và từng khu vực thuộc thẩm quyền quản lý 

của địa phương” , như vậy việc phân khu vực (vùng) để 

xác định mức học phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

Mặt khác, việc phân vùng theo dự thảo NQ kế thừa việc 

phân vùng đã thực hiện các năm trước, đảm bảo mức học 

phí theo từng cấp học đối với học sinh không vượt quá 

mức học phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã ban hành 

năm học 2020- 2021 đối với từng cấp học và từng khu 

vực theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP, đáp ứng chủ trương của Chính phủ 

không tăng học phí năm học 2021-2022 so với năm học 

2020-2021. 
20 Sở Tư pháp (Công văn số 1420/STP-

XDKTr&TDTHPL ngày 29/9/2021) 

1. Hiện nay, người được giao trách nhiệm 

đứng đầu Sở Tư pháp không là Ủy viên Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 

Điều 20 Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương nên không có ý kiến tham gia với tư 

cách là thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

đề nghị. 

2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy 

định về mức học phí giáo dục mầm non, giáo 

 

 

 

 

 

 

 

Giải trình: Sở GDĐT đã tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý 

kiến thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo số 285/BC-
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Các TVUB gửi Phiếu lấy ý kiến theo đề 

nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo  

Nội dung  

Ý kiến  Nội dung tiếp thu, giải trình 

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 đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo 

cáo số 250/BC-STP ngày 27 tháng 9 năm 

2021. Vì vậy, đề nghị Sở Giáo dục và Đào 

tạo căn cứ ý kiến thẩm định tại Báo cáo trên 

để hoàn thiện nội dung, hồ sơ dự thảo trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh. 

SGDĐT ngày 27/9/2021 của Sở GDĐT về việc tiếp thu, 

giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh). 
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