
 

 

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:         /BC-SGDĐT 

 

Kon Tum, ngày         tháng        năm    

 

  

BÁO CÁO 
V/v tổng hợp và giải trình ý kiến góp ý của các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh 

đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND 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 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum”  
    
 

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

và Đào tạo báo cáo tổng hợp và giải trình việc tiếp thu góp ý của các Thành viên 

Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về “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 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. 

I. Tổng hợp các văn bản (phiếu) góp ý 

Sau khi tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp (Báo 

cáo số 133/BC-SGDĐT ngày 29/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, giải 

trình ý kiến thẩm định), Sở Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa và gửi dự thảo (lần 4) 

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo (lần 4) Nghị quyết của HĐND tỉnh đến các 

Đồng chí Thành viên UBND tỉnh để xin ý kiến góp ý (Công văn số 656/SGDĐT-

KHTC ngày 29/5/2020 – với thời hạn đề nghị góp ý là trước 31/5/2020). 

Đến 17 giờ 00 ngày 03/6/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được ý 

kiến góp ý của 17 Đồng chí Ủy viên UBND tỉnh1. 

II. Các ý kiến góp ý cụ thể 

Trong 17 văn bản (phiếu) góp ý, có 13 phiếu hoàn toàn thống nhất2 với dự 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Có 04 phiếu cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị 

quyết và có tham gia góp ý thêm là Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó CT UBND 

tỉnh; Đồng chí Đặng Quang Hà – Chánh VP UBND tỉnh; Đồng chí Giám đốc Sở 

Tư pháp, Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng. Các ý kiến góp ý cụ thể được giải 

trình, tiếp thu tại phần III dưới đây. 

                                           
1 Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó CT UBND tỉnh; Đồng chí Trần Thị Nga – Phó CT UBND tỉnh; 

Đồng chí Đặng Quang Hà – Chánh VP UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, Ban Dân tộc 

tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên 

Môi trường, Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp. 
2 Đồng chí Trần Thị Nga – Phó CT UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên Môi trường, Thanh 

tra tỉnh, Sở Ngoại vụ. 
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III. Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 

Các ý kiến góp ý được trích dẫn nguyên vẹn.  

1. Ý kiến của Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó CT UBND tỉnh:  

Về quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn: giải trình rõ cơ sở 

phải trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết? Thực tế nội dung này liên quan đến 

hợp đồng lao động vụ việc cụ thể, theo đơn giá, định mức thỏa thuận với người 

lao động. 

Sở Giáo dục và Đào tạo giải trình như sau: 

Về căn cứ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết: Tại điểm a khoản 5 Điều 

11 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy 

định: 

a) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 

2 Điều 5 của Nghị định này và điều kiện thực tế của địa phương để quy định cụ 

thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ để 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 để nhà trường chủ động trong việc tổ chức nấu ăn 

cho học sinh tại trường.  

Ngoài ra, các chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 

6 năm 2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ 

thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn mang tính chất hỗ trợ, Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh làm cơ sở 

cho việc hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách Nhà nước, nhà trường có thể có nguồn 

kinh phí khác để hỗ trợ thêm trong việc thỏa thuận với người nấu ăn.   

2. Ý kiến của Đồng chí Đặng Quang Hà – Chánh VP UBND tỉnh 

Đề nghị bổ sung đầy đủ nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.  

Sở Giáo dục và Đào tạo giải trình như sau: 

Qua mỗi bước theo quy trình soạn thảo văn bản QPPL, Sở Giáo dục và Đào 

tạo có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của bước trước để dự thảo văn bản 

cho bước tiếp theo.  

3. Ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp: 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét: Bỏ đoạn: “theo quy định tại 

điểm a, khoản 5, Điều 11 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 

2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở 

xã, thôn đặc biệt khó khăn phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Kon Tum” tại 

khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết vì không cần thiết. Biên tập lại khoản 1, Điều 

1 như sau: “Nghị quyết này quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn 

cứ để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy 
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định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum”. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa dự thảo. 

4. Ý kiến của Giám đốc Sở Xây dựng: 

Tại dự thảo phụ lục tên các điểm thôn, làng: cần rà soát kỹ để ghi tên cho 

chính xác.  

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến, rà soát phụ lục. 

Sau khi tiếp thu ý kiến của các Đồng chí Thành viên UBND tỉnh, Sở Giáo 

dục và Đào tạo trình dự thảo (lần 5) Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo (lần 5) 

Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

(Kèm theo các văn bản góp ý của các đơn vị, cá nhân)  

Kính đề nghị quý cấp xem xét, cho ý kiến.  

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (p/h); 

- Sở Xây dựng (p/h); 

- Sở Tài chính (p/h); 

- Sở KH-ĐT (p/h); 

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT; 

- Lưu VP, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Phận 
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