
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:         /SGDĐT-KHTC 

V/v đề nghị góp ý Dự thảo Tở 

trình và Dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

                             
    

  Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum  

- Sở Tài chính 

    - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Sở Tư pháp 

- Ban Dân tộc tỉnh 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 

Căn cứ Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 13/5/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về các hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND 

tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 1659/UBND-KGVX, ngày 14/5/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại về việc tham mưu xây dựng nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 

HĐND tỉnh;  

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giáo dục 

và Đào tạo dự thảo (lần 2) Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh, dự thảo (lần 2) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định 

cụ thể về 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 về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ 

việc nấu ăn cho học sinh” (có các dự thảo kèm theo1). 

 Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị xem xét cho ý kiến góp ý đối với các 

văn bản dự thảo, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2020, để tiếp tục 

hoàn thiện dự thảo và thực hiện các bước tiếp theo./.   

                                           
1 Dự thảo lần này đã tiếp thu ý kiến của các đơn vị phúc đáp Công văn số 417/SGDĐT-VP ngày 

08/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (có các văn bản góp ý kèm theo). 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT; 

- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải); 

- Website Sở GDĐT (để đăng tải); 

- Lưu VP, KHTC. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Phận 
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