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Phụ lục 01   

TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG 

NHÂN DÂN TỈNH VỀ MIỄN, GIẢM CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ NHẰM HỖ TRỢ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG 

BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM  

(Kèm theo Văn bản số          / STC-QLNS ngày        tháng 09 năm 2021 của Sở Tài chính) 
 

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung 

Nội dung góp ý 
Nội dung Sở Tài chính tiếp thu, 

hoàn chỉnh 

I CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG RÀ 

SOÁT, ĐỀ XUẤT MIỄN, GIẢM 

CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ 

NHẰM HỖ TRỢ CÁC ĐỐI 

TƯỢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG 

BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

Ý kiến tham gia của các đơn vị theo đề nghị của Sở Tài 

chính tại văn bản số 2912/STC-QLNS ngày 29/07/2021 

và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

2800/UBND-KTTH ngày 11/08/2021 

 

1 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh (Văn 

bản số 699/BQLKKT-KHTH ngày 

02/8/2021) 

Ý kiến tham gia: 

Ban quản lý khu kinh tế thống nhất đề xuất mức giảm như 

đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 2450/STC-QLNS 

ngày 30 tháng 6 năm 2021. Cụ thể: “Giảm 30% mức thu 

phí sử dụng kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào 

các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 

kể từ ngày Nghị quyết  có hiệu lực đến hết ngày 

31/12/2021”. 

 

Sở Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh theo 

ý kiến của đơn vị. 

2 Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn 

bản số 2122/STNMT-KHTC ngày 

05/8/2021) 

Ý kiến tham gia: 

Hiện nay không có lĩnh vực liên quan nào được điều chỉnh, 

do đó Sở Tài nguyên và Môi trường không có đề xuất 

theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2912/STC-

QLNS ngày 29 tháng 7 năm 2021 

 

3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Văn bản số 1172/SVHTTDL-HCTH 

ngày 11/08/2021) 

Ý kiến tham gia: 

Qua rà soát phí và lệ phí, ngành Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch có 03 danh mục thu phí thuộc thẩm quyền ban hành 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm: Phí thăm quan Di tích 
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STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung 

Nội dung góp ý 
Nội dung Sở Tài chính tiếp thu, 

hoàn chỉnh 

lịch sử Ngục Kon Tum; phí thăm quan công trình Bảo tàng 

tỉnh Kon Tum và phí Thư viện. Các khoản phí trên có mức 

thu thấp, không ảnh hưởng nhiều đến các đối tượng tham 

quan. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn 

biến phức tạp và kéo dài nên các đối tượng không đi du 

lịch, không đến tham quan. Với những lý do trên, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch không đề xuất miễn, giảm đối 

với mức thu phí, lệ phí của ngành VHTTDL thuộc thẩm 

quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

4 Sở Tư pháp (Văn bản số 1135/STP-

VP ngày 11/08/2021) 
Ý kiến tham gia: 

Hiện nay, mức thu các khoản phí và lệ phí thuộc lĩnh vực 

Tư pháp được quy định tại Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND 

ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon 

Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum là rất nhỏ, 

có ảnh hưởng không lớn tới đối tượng nộp phí, lệ phí. Bên 

cạnh đó, trong nhiều trường hợp, người có yêu cầu cung 

cấp dịch vụ công được miễn nộp phí, lệ phí theo quy định. 

Do đó, Sở Tư pháp không đề xuất việc miễn giảm phí, lệ 

phí thuộc lĩnh vực Tư pháp. 

 

5 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Văn bản số 1135/STP-VP ngày 

11/08/2021) 

Ý kiến tham gia: 

Từ khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 

28/2020/NQ-HĐND  ngày 13/7/2020 đến nay, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chưa phát sinh việc thu  phí 

bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống 

cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Do 

đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không đề 

xuất giảm mức thu cho loại phí này. 
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STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung 

Nội dung góp ý 
Nội dung Sở Tài chính tiếp thu, 

hoàn chỉnh 

6 UBND huyện Sa Thầy (Văn bản số 

1834/UBND-TH ngày 12/08/2021) 
Ý kiến tham gia: 

Đến thời điểm này, Huyện Sa Thầy chưa chủ trì xây dựng 

Văn bản quy định thu về các loại phí, lệ phí trên địa bàn do 

đó không có cơ sở đề xuất miễn giảm các loại phí, lệ phí 

cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

 

7 UBND thành phố Kon Tum (Văn bản 

số 600/BC-UBND ngày 12/08/2021) 
Ý kiến tham gia: 

Đề xuất miễn giảm một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cụ thể như sau: 

- Miễn thu lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh cá 

thể và hợp tác xã. 

- Giảm 80% mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè 

phố để kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. 

- Thời gian áp dụng: Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

 

Tại Báo cáo số 600/BC-UBND, 

UBND thành phố không đánh giá cụ 

thể về tác động dịch bệnh Covid-19 

ảnh hưởng đến doanh nghiệp, người 

dân làm cơ sở tham mưu giảm mức 

thu phí, lệ phí như đề xuất của địa 

phương. Đồng thời, tại Văn bản số 

1370/SXD-HCTH ngày 13/08/2021 

của Sở Xây dựng (cơ quan chủ trì xây 

dựng đề án thu phí sử dụng tạm thời 

lòng đường, hè phố) và Văn bản số 

2204/SKHĐT-ĐKKD của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì xây 

dựng đề án thu lệ phí đăng ký kinh 

doanh); các đơn vị không đề xuất 

miễn giảm các loại phí, lệ phí cho các 

đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19. Do đó, Sở Tài chính chưa 

có đủ cơ sở tổng hợp  đề nghị cấp 

thẩm quyền xem xét miễn, giảm 2 loại 

phí, lệ phí mà UBND thành phố đề 

nghị tại Báo cáo số 600/BC-UBND 

nêu trên. 
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STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung 

Nội dung góp ý 
Nội dung Sở Tài chính tiếp thu, 

hoàn chỉnh 

8 Sở Xây dựng (Văn bản số 1370/SXD-

HCTH ngày 13/08/2021) 
Ý kiến tham gia: 

Qua rà soát các khoản phí, lệ phí thuộc phạm vi quản lý của 

đơn vị không có cơ sở đề xuất miễn giảm các loại phí, lệ 

phí cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

 

9 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 

2204/SKHĐT-ĐKKD ngày 

13/08/2021) 

Qua nghiên cứu Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 

24/6/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số 

khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối 

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19  và các văn bản 

pháp luật có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư không đề 

xuất miễn, giảm lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ 

kinh doanh và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

 

10 Sở Tư pháp (Văn bản số 1142/STP-

XDKTr&TDTHPL ngày 13/08/2021) 
Ý kiến tham gia: 

1. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng dự thảo Tờ 

trình của Ủy ban nhân dân tỉnh theo mẫu số 02 và xây dựng 

đề cương chi tiết dự thảo Nghị quyết theo mẫu số 07 Phụ 

lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

2. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

2800/UBND-KTTH ngày 11 tháng 08 năm 2021, Sở Tài 

chính chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét miễn giảm một số loại phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định tại 

Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06 tháng 8 năm 

2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội( ). Vì vậy, đề nghị 

 

1. Sở Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh dự 

thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

 

 

 

 

 

2. Trong nội dung Văn bản trình Sở 

Tài chính đã làm rõ lý do tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ 

trương xây dựng Nghị quyết. 
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STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung 

Nội dung góp ý 
Nội dung Sở Tài chính tiếp thu, 

hoàn chỉnh 

Sở Tài chính xem xét lại việc tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, 

quyết định việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết 

cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) 

trong Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trường hợp Sở Tài chính 

quyết định tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường 

trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc xây dựng 

Nghị quyết, đề nghị làm rõ lý do trong Tờ trình của Sở Tài 

chính khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

11 UBND huyện Đăk Hà (Văn bản số 

2104/UBND-TCKH ngày 

13/08/2021) 

Ý kiến tham gia: 

Qua rà soát, các khoản phí, lệ phí theo Nghị quyết số 

28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum, Ủy ban nhân dân huyện không có nội dung đề 

nghị đề xuất miễn giảm 

 

12 Công an tỉnh (Văn bản số 2305/CAT-

PH10 ngày 12/08/2021) 
Ý kiến tham gia: 

Qua rà soát, Công an tỉnh không có các loại phí, lệ phí do 

đơn vị xây dựng cần miễn giảm cho các đối tượng bị 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp, người dân. 

 

13 UBND huyện Đăk Tô (Văn bản số 

870/UBND ngày 13/08/2021) 
Ý kiến tham gia: 

Để tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp trong thời 

gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đơn vị đề xuất 

giảm mức đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

công nghiệp năm 2021 cho các đối tượng, cụ thể như sau: 

- Các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng lập kế hoạch BVMT 

do UBND huyện xác nhận có hoạt động sản xuất trong 8 

tháng đầu năm 2021: Giảm 50% mức phí năm 2021 phải 

đóng theo quy mô xả thải theo quy định Nghị định 

 

Tại Văn bản số 870/UBND, UBND 

huyện Đăk Tô báo cáo thực hiện thu 

nộp phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải công nghiệp. 

Theo quy định tại Luật phí, lệ phí, phí 

bảo vệ môi trường đối với nước thải 

thuộc thẩm quyền ban hành của Chính 

phủ. Do đó Sở Tài chính không có cơ 
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STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung 

Nội dung góp ý 
Nội dung Sở Tài chính tiếp thu, 

hoàn chỉnh 

53/2020/NĐ-CP. 

- Các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng lập kế hoạch BVMT 

do UBND huyện xác nhận không có hoạt động sản xuất 

trong 8 tháng đầu năm 2021: Miễn đóng phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải công nghiệp trong năm 2021 

sở đề xuất HĐND tỉnh xem xét miễn, 

giảm khoản phí nêu trên. 

14 UBND huyện Tu Mơ Rông (Văn bản 

số 1682/UBND-TCKH ngày 

13/08/2021) 

Ý kiến tham gia: 

- Rà soát các khoản phí, lệ phí cần thực hiện miễn giảm cho 

các đối tượng có liên quan bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh trên cơ sở Thông tư số 

47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính để 

tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xem xét, đề xuất UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh điều chỉnh miễn thu Lệ phí đăng ký kinh doanh từ 

tháng 8/2021 cho đến hết năm 2021 hoặc đến khi đại dịch 

Covid-19 không còn ảnh hưởng nhiều đến địa phương tại 

Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của 

HĐND tỉnh Kon Tum. 

 

- Sở Tài chính đã có Văn bản số 

2444/STC-QLNS ngày 30/06/2021 đề 

nghị các đơn vị, địa phương nghiên 

cứu, rà soát, cập nhật các các quy định 

tại Thông tư số 47/2021/TT-BTC triển 

khai thực hiện theo đúng quy định, 

đồng thời rà soát lại các quy định của 

Trung ương ban hành đề xuất sửa đổi, 

bổ sung Nghị quyết số 28/2020/NQ-

HĐND gửi về Sở Tài chính trước ngày 

05 tháng 07 năm 2021 để tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy 

nhiên đến nay không có đơn vị, địa 

phương nào đề xuất nên Sở Tài chính 

chưa có cơ sở tổng hợp. 

- Tại Báo cáo số 1682/UBND-TCKH, 

UBND huyện không đánh giá cụ thể 

về tác động dịch bệnh Covid-19 ảnh 

hưởng đến doanh nghiệp, người dân 

làm cơ sở tham mưu giảm mức thu 

phí, lệ phí như đề xuất của địa 

phương. Đồng thời, tại Văn bản số 

2204/SKHĐT-ĐKKD của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì xây 
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STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung 

Nội dung góp ý 
Nội dung Sở Tài chính tiếp thu, 

hoàn chỉnh 

dựng đề án thu lệ phí đăng ký kinh 

doanh); đơn vị không đề xuất miễn 

giảm các loại phí, lệ phí cho các đối 

tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19. Do đó, Sở Tài chính chưa có đủ cơ 

sở tổng hợp đề nghị cấp thẩm quyền 

xem xét miễn, giảm theo đề nghị của 

đơn vị. 

15 Các đơn vị còn lại (Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; UBND các 

huyện Đăk Glei, Ia H’Drai, Kon Rẫy, 

Kon Plong; Ngọc Hồi) 

Đến hết ngày 13/08/2021 Sở Tài chính chưa nhận được 

Văn bản báo cáo đề xuất của các đơn vị, địa phương theo 

chỉ đạo của  UBND tỉnh tại Văn bản số 2800/UBND-KTTH 

ngày 11/8/2021 và được xem như không đề xuất giảm. 

 

II GÓP Ý ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐỀ 

NGHỊ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Ý kiến tham gia theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn 

bản số 3442/STC-QLNS ngày 27 tháng 8 năm 2021: 

 

1 Ban Dân tộc (Văn bản số 792/BDT-

HCTH ngày 03/09/2021) 
Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

2 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh (Văn 

bản số 821/BQLKKT-KHTH ngày 

31/8/2021) 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

3 UBND huyện Đăk Hà (Văn bản số 

2304/UBND-TCKH ngày 

01/09/2021) 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

4 Sở Công thương (Văn bản số 

1609/SCT-HCTH ngày 01/09/2021) 
Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

5 Sở Giao thông vận tải (Văn bản số 

1606/SGTVT-VP ngày 31/08/2021) 
Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 

2422/SKHĐT-TH ngày 01/09/2021) 
Ý kiến tham gia: 

Tại khoản 1, Mục IV dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân 

tỉnh (phần Bố cục của Nghị quyết): Đề nghị Sở Tài chính 

nghiên cứu, biên tập theo hướng liệt kê các tiêu đề chính 

 

Đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Tờ trình 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 



8 

 

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung 

Nội dung góp ý 
Nội dung Sở Tài chính tiếp thu, 

hoàn chỉnh 

của các Điều có trong dự thảo Nghị quyết, cụ thể như sau: 

“1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm có 4 Điều như sau: 

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

- Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

- Điều 3: Mức giảm, thời gian áp dụng. 

- Điều 4: Tổ chức thực hiện.” 

7 Sở Ngoại vụ (Văn bản số 642/SNgV-

VP ngày 01/09/2021) 
Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

8 Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn 

bản số 2450/STNMT-KHTC ngày 

30/08/2021) 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

9 Sở Thông tin và Truyền thông (Văn 

bản số 1585/STTTT-HCTH ngày 

01/09/2021) 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

10 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Văn bản số 1265/SVHTTDL-HCTH 

ngày 30/08/2021) 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

11 Sở Y tế (Văn bản số 4140/SYT-

KHTC ngày 31/08/2021) 
Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

12 UBND huyện Ngọc Hồi (Văn bản số 

2903/UBND-TCKH ngày 

01/09/2021) 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

13 UBND huyện Tu Mơ Rông (Văn bản 

số 1897/UBND-TCKH ngày 

01/09/2021) 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

14 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (Văn 

bản số 1404/MTTQ-BTT ngày 

31/08/2021) 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

15 Sở Nội vụ (Văn bản số 2269/SNV-

HCTH ngày 06/09/2021) 
Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 
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STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung 

Nội dung góp ý 
Nội dung Sở Tài chính tiếp thu, 

hoàn chỉnh 

16 

 

Sở Tư pháp (Văn bản số 1303/STP-

XDKTr&TDTHPL ngày 07/09/2021) 
Ý kiến tham gia: 

1. Sở Tư pháp nhận thấy giữa tên gọi của dự thảo Nghị 

quyết và phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 dự thảo Nghị quyết 

chưa thống nhất, phù hợp. Tên gọi của dự thảo Nghị quyết 

"về việc mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng 

(đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19", tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của dự thảo 

Nghị quyết quy định giảm mức thu phí sử dụng công trình 

kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) 

trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nội dung của dự thảo Nghị 

quyết chỉ quy định về "giảm mức thu phí" mà không quy 

định về mức thu phí như tên gọi của dự thảo. Do đó, đề 

nghị cơ quan soạn thảo xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp, 

thống nhất.  

2. Tại phần nơi nhận đề nghị xem xét loại bỏ cơ quan nhận 

văn bản là "Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh" vì cơ quan này 

đã được tổ chức lại theo quy định. 

3. Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản: Đề nghị cơ quan 

soạn thảo căn cứ theo quy định về thể thức và kỹ thuật trình 

bày văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Chương 

V, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 

của Chính phủ) và Mẫu số 16, Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP để soạn thảo, trình bày văn 

bản theo đúng quy định.  

4. Đề nghị Sở Tài chính phối hợp với cơ quan có liên quan 

đăng tải toàn văn dự thảo và các tài liệu khác có liên quan 

 

1. Đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

3. Đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Đã thực hiện đăng tải dự thảo Tờ 

trình, dự thảo Nghị quyết lên Cổng 
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STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung 

Nội dung góp ý 
Nội dung Sở Tài chính tiếp thu, 

hoàn chỉnh 

trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp tục lấy ý kiến 

đối với dự thảo theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật (Lưu ý: việc đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh không thực hiện nếu văn bản có 

nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật 

về bảo vệ bí mật nhà nước). 

thông tin điện tử của Tỉnh Kon Tum 

để lấy ý kiến theo quy định. 

 

 

 

17 

 

Các đơn vị, địa phương còn lại 

(Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở 

Nông nghiệp PTNT, Sở Giáo dục và 

đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Công an tỉnh; Các huyện: Kon 

Plông, Kon Rẫy, Đăk Glei, Sa Thầy, 

Đăk Tô, Ia H’Drai, thành phố Kon 

Tum) 

Ý kiến tham gia: 

Quá ngày 07/09/2021 các đơn vị, địa phương chưa có ý 

kiến tham gia, xem như thống nhất. 

 

III Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ 

TƯ PHÁP  

Ý kiến tham gia theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn 

bản số 3563/STC-QLNS ngày 07 tháng 9 năm 2021: 

 

 Báo cáo số 239/BC-STP ngày 14 

tháng 09 năm 2021 của Sở Tư pháp 

Đề nghị biên tập lại khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị quyết như 

sau: "Mức giảm: Giảm 30% mức thu phí sử dụng công trình 

kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) 

trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y quy định tại mục 

I phần B (Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu 

tư xây dựng) của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum". 

Đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

IV Ý KIẾN THÀNH VIÊN ỦY BAN 

NHÂN DÂN TỈNH 

Ý kiến tham gia theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn 

bản số 3690/STC-QLNS ngày 16 tháng 9 năm 2021: 
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STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung 

Nội dung góp ý 
Nội dung Sở Tài chính tiếp thu, 

hoàn chỉnh 

1 Ban Dân tộc, Sở Công thương, Sở 

Ngoại vụ, Sở Tài nguyên Môi trường, 

Sở Thông tin truyền thông, Sở Văn 

hóa Thể thao Du lịch, Sở Xây dựng, 

Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, 

Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Khoa học công nghệ, 

Sở Nội vụ, Sở Giáo dục đào tạo, Sở 

Lao động TB và XH. 

Ý kiến tham gia: 

Thống nhất 

 

2 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ý kiến tham gia: 

Theo dự thảo Nghị quyết thì dự kiến hiệu lực áp dụng đến  

hết 31/12/2021 (áp dụng trong 3 tháng). Tuy nhiên, hiện  

nay tình hình diến dịch Covid-19 còn phức tạp. Do đó, đề 

nghị cơ quan chủ trì rà soát các chỉ đạo của Trung ương để 

tham mưu kéo dài thời gian áp dụng cho phù hợp với thực 

tế, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid -19 kéo dài. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 268/NQ-

UBTVQH15 ngày 06 tháng 8 năm 

2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về việc cho phép Chính phủ ban hành 

Nghị quyết có một số nội dung khác 

với quy định của Luật để đáp ứng yêu 

cầu phòng, chống dịch Covid-19, 

trong đó tại tiết c Khoản 1 Điều 1 quy 

định: “Giao Thường trực Hội đồng 

nhân dân quyết định các vấn đề thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và 

báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp 

gần nhất”. 

Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Chính phủ 

ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về 

các giải pháp cấp bách phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 để thực hiện 

Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 21 

tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khoá 

XV, trong đó tại khoản 1 Điều 3 quy 

định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
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STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung 

Nội dung góp ý 
Nội dung Sở Tài chính tiếp thu, 

hoàn chỉnh 

trong phạm vi quản lý và theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao tổ chức 

thực hiện Nghị quyết này tại địa 

phương; quyết định các biện pháp, 

giải pháp cấp bách phòng, chống dịch 

bệnh phù hợp với tình hình thực tiễn 

của địa phương; trường hợp cần thiết 

xin ý kiến cấp ủy, đề xuất Thường trực 

Hội đồng nhân dân quyết định các vấn 

đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân 

dân tại kỳ họp gần nhất”. Nghị quyết 

này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 

tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2022. 

Từ quy định nêu trên và căn cứ ý kiến 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở Tài chính đã tiếp thu, chỉnh 

sửa dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh theo hướng như sau: 

Bổ sung khoản 3 Điều 3 Dự thảo Nghị 

quyết: “3. Trường hợp trong năm 

2022 dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn 

biến phức tạp; để tháo gỡ khó khăn, 

hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 giao Thường 

trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết 

định kéo dài thời gian áp dụng Nghị 

quyết này cho phù hợp và báo cáo Hội 

đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất”. 



13 

 

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung 

Nội dung góp ý 
Nội dung Sở Tài chính tiếp thu, 

hoàn chỉnh 

3 Các thành viên còn lại (Công an tỉnh; 

Sở Tư pháp; Sở Nông nghiệp PTNT; 

Bộ Chỉ huy Quân sự) 

Ý kiến tham gia: 

Quá ngày 20/09/2021 các đồng chí ủy viên chưa có ý kiến 

tham gia, xem như thống nhất 
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