
 

 

  

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 xin ý kiến góp ý đối với dự 

thảo Tờ trình của UBND tỉnh và 

dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh 

về các khoản thu dịch vụ trong cơ 

sở giáo dục công lập 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

                             
     Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Kon Tum  

- Các sở, ban, ngành tỉnh 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 

- Căn cứ Điều 99 Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

- Căn cứ Thông báo số 54/TB-HĐND ngày 21/9/2020 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông  báo nội dung và thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 

11Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI; Công văn số 3625/UBND-KTTTH ngày 

24/9/2020 về việc chuẩn bị nội dung trình của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh thông  báo nội dung và thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 11Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khoá XI. 

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

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

tỉnh) và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản thu 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo 

dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum (có các dự thảo kèm 

theo). 

 Kính đề nghị các các 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 18/10/2020, để 

tiếp tục hoàn thiện dự thảo và thực hiện các bước tiếp theo. Trường hợp quá thời 

hạn mà Sở Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được văn bản góp ý thì xem như 

thống nhất dự thảo./.   

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở GD&ĐT; 

- Các phòng CMNV Sở; 

- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải); 

- Website Sở GDĐT (để đăng tải); 

- Lưu VP, KHTC. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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