
PHỤ LỤC 01 

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến các nội dung UBND tỉnh trình 
(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 16 /BC-TTHĐND ngày 03 tháng 12 năm 2021 

của Thường trực HĐND tỉnh) 

 

Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào 48 nội 

dung do UBND tỉnh trình, cụ thể như sau: 

1. Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về việc 

đề nghị cho ý kiến ban hành “Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(1): 

- Theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn, hằng năm 

UBND tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất (xác định giá đất cụ thể) để áp 

dụng cho các trường hợp quy định tại điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114(2) Luật 

Đất đai. Việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm sẽ tác động đến nhiều 

đối tượng sử dụng đất, do đó đề nghị UBND tỉnh tính toán cân nhắc cho phù 

hợp và đặc biệt cần xem xét ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt 

bằng khi Nhà nước thu hồi đất, tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước 

cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất… 

- Để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích và nghĩa vụ tài chính về đất đai cho các 

đối tượng sử dụng đất và phù hợp với điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế - xã 

hội, quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

sở, ngành chuyên môn thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá, xác định hệ số điều 

chỉnh giá đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn của 

Trung ương, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời 

nghiên cứu, xem xét các kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo 

thẩm tra số 149/BC-BKTNS ngày 25/12/2020 để điều chỉnh, bổ sung cho phù 

hợp, ban hành quyết định và chịu trách nhiệm về hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về việc 

đề nghị xây dựng Nghị quyết về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như 

sau(3):  

Thống nhất việc xây dựng Nghị quyết về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 như đề nghị của UBND 

tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 

                                           
(1) Thông báo số 87/TB-TTHĐND ngày 29/12/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(2) Giá đất cụ thể (xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất) được sử dụng để làm căn cứ trong 

các trường hợp sau: tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân 

đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 

không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê 

đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;... 
(3) Thông báo số 86/TB-TTHĐND ngày 29/12/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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3. Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 12/01/2021 về việc ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo của tỉnh Kon Tum. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(4):  

Thống nhất việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh Kon Tum như đề nghị 

của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh căn cứ các nguyên tắc qui định tại Thông 

tư số 16/2019/TT-BGDĐT để xác định định mức thiết bị không có trong danh 

mục thiết bị dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phù hợp; 

chỉ đạo việc lập kế hoạch và dự toán mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

theo đúng tiêu chuẩn, định mức, nhu cầu sử dụng thực tế và khả năng cân đối 

ngân sách,tránh việc đầu tư, mua sắm không cần thiết gây lãng phí trong việc 

quản lý, sử dụng tài sản công. 

 4. Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 19/01/2021 về việc đề nghị xây dựng 

Nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(5):  

Thống nhất việc xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi, thời gian được 

hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đề nghị UBND 

tỉnh triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định, trình HĐND tỉnh 

tại kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức trong tháng 3 năm 2021. 

 5. 6. Công văn số 423/UBND-KTTH ngày 02/02/2021 và Công văn số 

448/UBND-KTTH ngày 03/02/2021 về việc đăng ký nội dung trình kỳ họp 

chuyên đề của HĐND tỉnh Khóa XI. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như 

sau(6): 

- Thống nhất các nội dung trình kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh như đề 

nghị của UBND tỉnh. Riêng đối với dự án “Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường 

Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai”, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục 

rà soát làm rõ sự cần thiết của dự án, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét. 

- Dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh vào tuần 

thứ hai của tháng 3 năm 2021. Đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh các hồ sơ dự thảo 

Nghị quyết gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2021 để phân 

công thẩm tra theo quy định. 

7. Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 08/02/2021 về việc xây dựng Nghị 

quyết quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(7):  

                                           
(4) Thông báo kết luận số 02/TB-TTHĐND ngày 25/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(5) Thông báo kết luận số 01/TB-HĐND ngày 21/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(6) Thông báo số 03/TB-TTHĐND ngày 08/2/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(7) Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 09/02/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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Thống nhất việc xây dựng Nghị quyết Quy định về cơ chế thu và sử dụng 

mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum như đề nghị 

của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ 

tục quy định. 

8. Công văn số 540/UBND-KTTH ngày 09/02/2021 về việc đăng ký bổ 

sung các nội dung trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh có 

ý kiến như sau(8):  

Thống nhất các nội dung đăng ký bổ sung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 12 

như đề nghị của UBND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện theo đúng 

trình tự, thủ tục quy định. 

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết định chủ trương 

đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền của HĐND tỉnh; 

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đề án hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; 

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị 

quyết số 66/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết 

toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019; 

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết về bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch 

sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ; 

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua quy định về cơ chế thu và 

sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

9. Công văn số 603/UBND-KTTH ngày 19/02/2021 về việc điều chỉnh 

nội dung trình HĐND tỉnh Kỳ họp thứ 12 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(9):  

Thống nhất điều chỉnh tên gọi Nghị quyết như đề nghị của UBND tỉnh. 

Đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 

10. Công văn số 650/UBND-KTTH ngày 25/02/2021 về việc tham gia dự 

kiến nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh. Thường trực 

HĐND tỉnh có ý kiến như sau(10): 

- Thống nhất bổ sung nội dung (dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi, 

thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum) 

và điều chỉnh tên gọi dự thảo Nghị quyết (dự thảo Nghị quyết chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum) trình kỳ họp 

chuyên đề HĐND tỉnh như đề nghị của UBND tỉnh. 

                                           
(8) Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 09/02/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(9) Thông báo số 06/TB-TTHĐND ngày 24/2/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(10) Thông báo số 09/TB-TTHĐND ngày 26/2/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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11. Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 08/3/2021 về việc đề nghị xây dựng 

Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh đến 

hết năm 2021. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(11):  

Thống nhất việc xây dựng Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện 

một số Nghị quyết của HĐND tỉnh đến hết năm 2021 như đề nghị của UBND 

tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 

12. 13. Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 25/02/2021 về việc bổ sung tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế và 

Công văn số 670/UBND-NNTN ngày 26/02/2021 về chủ trương cấp tạm kinh 

phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trồng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Thường 

trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(12): 

- Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 25/02/2021 về việc bổ sung tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế: Thống 

nhất việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế như đề nghị của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức và nhu cầu sử dụng thực tế đề 

xuất cấp thẩm quyền đầu tư, mua sắm theo đúng qui định; tránh việc đầu tư, 

mua sắm không cần thiết gây lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Công văn số 670/UBND-NNTN ngày 26/02/2021 về chủ trương cấp tạm 

kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trồng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh: 

Thống nhất chủ trương tạm cấp ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các huyện, 

thành phố thực hiện nhiệm vụ trồng rừng năm 2021 như đề nghị của UBND 

tỉnh. Về đối tượng, hạn mức diện tích, nội dung, mức hỗ trợ... thực hiện theo qui 

định của pháp luật hiện hành; đồng thời đề nghị UBND tỉnh căn cứ quy định của 

Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của TW để xác định số 

tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2020, trình Thường trực 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ cụ thể. 

14. Công văn số 853/UBND-KTTH ngày 15/3/2021 về việc xử lý kinh 

phí bù, hỗ trợ hụt thu ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Kon Plông năm 2020. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(13):  

Thống nhất việc xử lý kinh phí bù, hỗ trợ hụt thu ngân sách tỉnh và ngân 

sách huyện Kon Plông năm 2020 như đề nghị của UBND tỉnh. 

15. Công văn số 1082/UBND-KTTH ngày 03/4/2021 về việc đề nghị điều 

chỉnh nội dung trình Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp tổng kết) HĐND tỉnh. Thường trực 

HĐND tỉnh có ý kiến như sau(14): 

- Thống nhất cho rút 02 nội dung: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 

                                           
(11) Thông báo số 10/TB-TTHĐND ngày 15/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(12) Thông báo số 12/TB-TTHĐND ngày 17/3/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(13) Thông báo số 15/TB-TTHĐND ngày 30/3/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(14) Thông báo số 16/TB-TTHĐND ngày 06/4/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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tỉnh Kon Tum; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vay, trả nợ công giai 

đoạn 2021-2025 và bổ sung 02 nội dung: Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua 

Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và nhu cầu chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để 

thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung); Nghị quyết về lĩnh 

vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh trình Kỳ họp thứ 12 HĐND 

tỉnh khóa XI theo như đề nghị của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh 

hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh theo quy định. 

16. Tờ trình số 1200/TTr-UBND ngày 13/4/2021 về bổ sung nội dung sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 

của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(15): 

- Thống nhất việc bổ sung nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh vào dự thảo 

Nghị quyết “Kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh” và 

đổi tên Nghị quyết thành “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

16/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị 

quyết của HĐND tỉnh” như đề nghị của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh triển 

khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 

17. Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 15/4/2021 về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 

dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Kon Tum. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(16):  

Thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức thu các khoản 

thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục 

công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum như đề nghị của UBND tỉnh. 

Đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định, 

trình Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Khóa XII xem xét, quyết định. 

18. Công văn số 1257/UBND-KTTH ngày 19/4/2021 về việc bổ sung nội 

dung trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết kế 

hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 cho một số 

dự án. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(17): 

- Thống nhất bổ sung trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XI dự thảo 

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa 

phương năm 2021 cho một số dự án như đề nghị của UBND tỉnh. Đề nghị 

UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND 

tỉnh theo quy định. 

                                           
(15) Thông báo số 17/TB-TTHĐND ngày 15/4/2021của Thường trực HĐND tỉnh. 
(16) Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 20/4/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(17) Thông báo số 22/TB-TTHĐND ngày 22/4/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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19. Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 11/5/2021 về việc phân bổ nguồn 

tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2020. Thường trực HĐND tỉnh có ý 

kiến như sau(18): 

Thống nhất phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách 

tỉnh năm 2020 như đề nghị của UBND tỉnh, đồng thời đề nghị UBND tỉnh: 

- Rà soát, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ 

ngành Trung ương và điều kiện thực tế của địa phương. 

- Việc quyết định chủ trương và lập phương án sử dụng nguồn tăng thu, 

tiết kiệm chi cho các nhiệm vụ, dự án, công trình thực hiện theo mục 3 Thông 

báo số 71/TB-HĐND ngày 13/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh. 

20. Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 09/6/2021 về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 

13/7/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học 

phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020 -2021. Thường trực 

HĐND tỉnh có ý kiến như sau(19):  

Thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị 

quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum quy 

định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon 

Tum năm học 2020 - 2021 như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 99/TTr-

UBND ngày 09/6/2021. Đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện theo đúng trình 

tự, thủ tục quy định. 

21. Công văn số 2033/UBND-KTTH ngày 18/6/2021 về việc đăng ký bổ 

sung các nội dung trình Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII. Thường trực 

HĐND tỉnh có ý kiến như sau(20): 

- Thống nhất bổ sung các nội dung trình Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh 

Khóa XII như đề nghị của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện 

theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đối với các Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị 

quyết trình Kỳ họp thứ nhất, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo rà soát và 

gửi hồ sơ về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định tại Thông báo số 31/TB-

TTHĐND ngày 17/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.  

22. Công văn số 2071/UBND-KTTH ngày 21/6/2021 về việc đề nghị cho 

rút, bổ sung các nội dung trình Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII. Thường 

trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(21):  

Thống nhất cho rút nội dung trình Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII 

như đề nghị của UBND tỉnh. 

                                           
(18) Thông báo số 28/TB-TTHĐND ngày 08/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(19) Thông báo số 29/TB-TTHĐND ngày 10/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(20) Thông báo số 32/TB-TTHĐND ngày 21/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(21) Thông báo số 34/TB-TTHĐND ngày 23/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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23. Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 25/6/2021 về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo 

dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(22):  

Thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cho trẻ 

em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum như đề nghị của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh triển 

khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 

24. Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 14/7/2021 về việc đề nghị xây dựng 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị 

trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và 

chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như 

sau(23): 

Thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội 

thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định 

vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu 

vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum như đề nghị của 

UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục 

quy định. 

25. Công văn số 425/UBND-NNTN ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc cho ý kiến đối với một số nội dung tại dự thảo kết luận của Thanh tra Chính 

phủ. Thường trực HĐND tỉnh đã có ý kiến(24) (mật). 

26. 27. Tờ trình 130/TTr-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về việc 

xin chủ trương đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung 

và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Kon Tum; 

Tờ trình 131/TTr-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây 

dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 74/2020/NQ-

HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum. Thường trực HĐND tỉnh có 

ý kiến như sau(25): 

- Thống nhất với các đề nghị xây dựng Nghị quyết của UBND tỉnh. Phân 

công UBND tỉnh là cơ quan trình dự thảo nghị quyết nêu trên tại Kỳ họp HĐND 

tỉnh cuối năm 2021. 

- Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 

74/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của 

HĐND tỉnh Kon Tum về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh 

                                           
(22) Thông báo số 01/TB-TTHĐND ngày 05/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(23) Thông báo số 04/TB-TTHĐND ngày 19/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(24) Công văn số 04/TTHĐND-CTHĐ ngày 15/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(25) Thông báo số 08/TB-TTHĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát chặt chẽ đối với từng nội dung được điều chỉnh 

và bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum để đảm bảo việc điều chỉnh các Nghị quyết của HĐND đã ban 

hành(26) được đồng bộ và đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, địa 

phương có liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và rút kinh nghiệm nghiêm 

túc trong việc chuẩn bị, tham mưu các nội dung trình HĐND tỉnh. 

28. Tờ trình 129/TTr-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về việc cắt 

giảm, tiết kiệm theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(27): 

Cơ bản thống nhất với nội dung trình của UBND tỉnh. Đề nghị UBND 

tỉnh sử dụng số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên còn lại của 

năm 2021 (đối với đơn vị khối tỉnh) để bổ sung dự phòng ngân sách tỉnh, tập 

trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ tại 

Công văn số 5302/VPCP-KTTH ngày 03/8/2021; đồng thời, chỉ đạo các cấp 

ngân sách triệt để tiết kiệm, thực hiện nghiêm việc cắt giảm, tiết kiệm chi 

thường xuyên còn lại của năm 2021 theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện 

đồng bộ các giải pháp điều hành tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 

2021 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương. 

29. Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

hỗ trợ kinh phí sửa chữa doanh trại phục vụ cơ sở cách ly y tế phòng, chống dịch 

Covid-19. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(28): 

Thống nhất hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh cho Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh với số tiền 270 triệu đồng để sửa chữa một số hạng mục thiết yếu, 

phục vụ khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng - an ninh thuộc Trung đoàn 990 và doanh trại Đại đội 189/Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện Đăk Glei (theo hướng hư hỏng, xuống cấp hạng mục nào 

sửa chữa, thay thế hạng mục đó, như: Hệ thống điện, nước; đường ống cấp 

nước; bể nước; công trình vệ sinh + nhà tắm và xây dựng công trình nhà vệ sinh 

tạm…). Căn cứ quy định của Trung ương và các văn bản hướng dẫn có liên quan 

đến công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 

công, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn đơn vị sớm 

triển khai thực hiện để đáp ứng yêu cầu phục vụ phòng chống dịch. 

30. Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

đăng ký nội dung Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh có ý 

kiến như sau(29): 

                                           
(26) Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử 

dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Kon Tum. 
(27) Thông báo số 09/TB-TTHĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(28) Thông báo số 11/TB-TTHĐND ngày 16/8/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(29) Thông báo số 10/TB-TTHĐND ngày 16/8/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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- Thống nhất trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII đối với các 

nội dung như đề nghị của UBND tỉnh.  

- Đề nghị UBND tỉnh: Căn cứ vào Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 

04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, 

khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2025 và Quyết định 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 để chỉ đạo rà soát, đề nghị sửa đổi 

bao gồm điểm b, khoản 1 và điểm b, khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết số 

31/2020/NQ-HĐND(30) cho phù hợp, nhất là các thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã 

khu vực I. 

31. Tờ trình số 563/TTr-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

đề nghị cho ý kiến về nguồn vốn đầu tư dự án: Đài quan sát chuyên trách 13K5-

4 phòng không nhân dân huyện Ngọc Hồi (lần 2)(31)(mật). 

Thống nhất về nguồn vốn đầu tư các dự án chốt dân quân thường trực xã 

biên giới như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 563/TTr-UBND ngày 

31/8/2021. 

32. Tờ trình số 562/TTr-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

đề nghị cho ý kiến về nguồn vốn đầu tư các dự án chốt dân quân thường trực xã 

biên giới (lần 2). Thường trực HĐND tỉnh đã có ý kiến(32) (mật). 

Thống nhất về nguồn vốn đầu tư các dự án chốt dân quân thường trực xã 

biên giới như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 562/TTr-UBND ngày 

31/8/2021. 

33. Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 06/9/2021 về chủ trương triển khai 

chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 

động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-

19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(33): 

Thống nhất chủ trương triển khai chính sách hỗ trợ một số đối tượng gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum như đề nghị của 

UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh lưu ý chỉ đạo rà soát, xác định các đối tượng bị 

ảnh hưởng do dịch COVID-19 nhưng chưa được quy định tại Tờ trình số 

144/TTr-UBND như đề xuất tại báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội để 

không bỏ sót đối tượng; căn cứ vào điều kiện ngân sách để tham mưu trình cấp 

có thẩm quyền quyết định triển khai hỗ trợ cho phù hợp. 

34. 35. 36. 37. Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 08/9/2021 của UBND 

tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về giá cụ thể sản phẩm, 

                                           
(30) Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh quy định cụ thể khoảng cách và địa 

bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán 

kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
(31) Thông báo số 08/TB-TTHĐND ngày 17/9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(32) Thông báo số 09/TB-TTHĐND ngày 17/9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(33) Thông báo số 19/TB-TTHĐND ngày 10/9/2021của Thường trực HĐND tỉnh. 
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dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021; Tờ trình số 

150/TTr-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc đăng ký bổ sung trình 

HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp chuyên đề; Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 

13/9/2021 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định về mức 

thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và không thu học 

phí có thời hạn thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2021-2022; 

Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh về việc đăng ký bổ 

sung trình HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp chuyên đề. Thường trực HĐND tỉnh có 

ý kiến như sau(34): 

- Đối với Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh về 

đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 và Tờ trình số 151/TTr-

UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy 

định về mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và 

không thu học phí có thời hạn thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 

2021-2022: Thống nhất như đề nghị của UBND tỉnh, đồng thời, áp dụng trình 

tự, thủ tục rút gọn trong việc xây dựng Nghị quyết nêu trên. Giao UBND tỉnh là 

cơ quan trình dự thảo nghị quyết theo quy định, trình tại Kỳ họp chuyên đề 

HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Đối với Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc đăng ký bổ sung trình HĐND tỉnh khóa XII, Kỳ họp chuyên đề: Thống nhất 

trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề đối với dự thảo nghị quyết phân bổ kinh 

phí thường xuyên Trung ương bổ sung mục tiêu năm 2021 cho các nội dung của 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 như đề nghị 

của UBND tỉnh. 

- Đối với Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII, Kỳ họp chuyên đề: Thống 

nhất trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề đối với dự thảo nghị quyết thông 

qua danh mục nhà, đất của các cơ quan, đơn vị phải di dời theo quy hoạch trên 

địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum như đề nghị của UBND tỉnh. Đề 

nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, rà soát và trình cấp thẩm quyền xem xét thông 

qua danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

đảm bảo quy định. 

38. Tờ trình 147/TTr-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh về việc điều 

chỉnh giảm dự toán kinh phí năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sang bổ sung mục tiêu cho các huyện. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như 

sau(35): 

Cơ bản thống nhất như đề nghị của UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị 

UBND tỉnh:  

                                           
(34) Thông báo số 21/TB-TTHĐND ngày 20/9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.  
(35) Thông báo số 22/TB-TTHĐND ngày 20/9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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- Làm rõ trách nhiệm của Sở, ngành liên quan trong việc chậm đề xuất, 

tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền điều chuyển kinh phí năm 2021 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang bổ sung có mục tiêu cho các huyện để 

trang bị các bộ cồng chiêng cho các thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số không 

có cồng chiêng trên địa bàn tỉnh; trường hợp xác định khó khăn trong việc thực 

hiện mua sắm tập trung thì ngay từ khi rà soát, tổng hợp và tính toán nhu cầu 

mua sắm, dự toán và phân bổ kinh phí năm 2021, đơn vị phải chủ động phối hợp 

với cơ quan tài chính cùng cấp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung 

mục tiêu cho các địa phương để sớm có cơ sở triển khai thực hiện hoàn thành 

trong năm, tránh việc thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc mới đề xuất điều 

chỉnh dự toán. 

- Đối với việc bổ sung có mục tiêu cho các huyện để thực hiện nhiệm vụ 

nêu trên (vào thời điểm cuối tháng 9/2021), đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo: 

+ Cơ quan chuyên môn kịp thời hướng dẫn các huyện thực hiện đảm bảo 

về tiến độ giải ngân và công tác thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định. 

+ UBND các huyện, thành phố chủ động lồng ghép các nguồn vốn, huy 

động các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu hỗ trợ cho 

các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số không có cồng chiêng trên địa bàn tỉnh; 

đồng thời, cam kết chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao. 

39. Tờ trình số 141/TTr-UBND về việc điều chỉnh dự toán kinh phí ngân 

sách tỉnh bố trí thực hiện công tác bầu cử còn dư năm 2021. Thường trực HĐND 

tỉnh có ý kiến như sau(36):  

Thống nhất điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách tỉnh bố trí thực hiện 

công tác bầu cử còn dư năm 2021 như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 

141/TTr-UBND ngày 30/8/2021. 

40. Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc 

dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022. Thường trực HĐND tỉnh có ý 

kiến như sau(37):  

Thống nhất về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 như đề nghị 

của UBND tỉnh trình. Đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ gửi các Bộ, ngành 

Trung ương; đồng thời chỉ đạo rà soát dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2022 trình HĐND tỉnh theo quy định(38). 

41. Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 15/10/2021 về đăng ký nội dung 

trình HĐND tỉnh khóa XII, Kỳ họp chuyên đề về dự kiến phương án phân bổ kế 

                                           
(36) Thông báo số 23/TB-TTHĐND ngày 20/9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.  
(37)

 Thông báo số 27/TB-TTHĐND-CTHĐ ngày 15/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(38) Cần bám sát nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. 
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hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum. 

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(39): 

- Thống nhất trình tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, Khóa XII đối với dự 

thảo Nghị quyết dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân 

sách Trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum như đề nghị của UBND tỉnh. 

42. 43. 44. Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh 

về đề nghị xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XII ban 

hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum; Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 08/10/2021 của UBND 

tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức tiền công cụ thể cho từng 

chức danh thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông; nội 

dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 11/10/2021 

của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị 

quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7/2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(40): 

- Thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết như đề nghị của UBND 

tỉnh. Giao UBND tỉnh là cơ quan trình các dự thảo nghị quyết theo quy định, 

trình tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 

28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ phí trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát điều chỉnh, cập 

nhật, bổ sung các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND 

tỉnh đảm bảo theo quy định và tình hình thực tế của địa phương. 

45. Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Kon Tum quy định tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của 

UBND tỉnh Kon Tum . Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau(41): 

Cơ bản thống nhất như đề nghị của UBND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh: 

- Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy định trước khi 

ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Kon Tum quy định tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của 

UBND tỉnh Kon Tum. 

- Chưa bố trí tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng cho Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

                                           
(39)

 Thông báo số 28/TB-TTHĐND-CTHĐ ngày 15/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(40)

 Thông báo số 29/TB-TTHĐND-CTHĐ ngày 15/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
(41)

 Thông báo số 33/TB-TTHĐND-CTHĐ ngày 28/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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- Rà soát số lượng xe ô tô chuyên dùng hiện có của các cơ quan, đơn vị 

theo phân cấp quản lý tài sản, điều chuyển sắp xếp cho phù hợp, đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả sử dụng. Đồng thời, căn cứ các quy định hiện hành(42) và chức 

năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, chỉ đạo rà soát để xác 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đảm bảo đúng quy định 

và phù hợp tình hình thực tế của địa phương. 

46. Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 15/10/2021 về việc điều chỉnh, bổ 

sung nguồn để trả nợ nhanh các dự án vay năm 2021. Thường trực HĐND tỉnh 

có ý kiến như sau(43): 

Thống nhất điều chỉnh dự toán đã bố trí trả lãi vay năm 2021 để thực hiện 

trả nợ gốc còn thiếu như đề nghị của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

cơ quan chuyên môn rà soát và tham mưu trình cấp thẩm quyền phân bổ dự toán 

ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện việc trả nợ gốc và lãi vay của các 

dự án cho phù hợp theo cam kết thỏa thuận vay vốn nước ngoài của Chính phủ 

với Bộ Tài chính. 

47. Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 11/11/2021 về việc điều chỉnh, thu 

hồi kinh phí của các đơn vị năm 2021(44). 

Thống nhất điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị năm 2021 như đề 

nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 11/11/2021. 

48. Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 về việc bổ 

sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh 

vực y tế của tỉnh Kon Tum(45) 

Thống nhất việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum như đề nghị của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tiêu 

chuẩn, định mức và nhu cầu sử dụng thực tế, đề xuất cấp thẩm quyền quyết định 

chủ trương đầu tư, mua sắm theo đúng quy định; tránh việc đầu tư, mua sắm 

không cần thiết gây lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. 

 

                                           
(42) Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 

11/01/2019 của Chính phủ;.... 
(43)

 Thông báo số 30/TB-TTHĐND ngày 15/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
44 Thông báo số 36/TB-TTHĐND ngày 12/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
45 Thông báo số 36/TB-TTHĐND ngày 12/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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