
 

 

  

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 thẩm định dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Kon Tum, ngày         tháng        năm    

 

 

    Kính gửi:  Sở Tư pháp 

 

Thực hiện Quy định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân; Sở Giáo dục và Đào tạo xin gửi tới Sở Tư pháp hồ sơ thẩm định dự thảo  

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập năm học 2021-2022 và không thu học phí học kỳ I năm học 

2021-2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum (thực hiện quy trình rút gọn 

theo Thông báo số 21/TB-TTHĐND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh Kết luận về các hồ sơ đăng ký trình kỳ họp chuyên đề 

HĐND tỉnh khóa XII). Kính đề nghị Quý cơ quan kiểm tra hồ sơ và tiến hành thẩm 

định.  

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉnh 

lý, hoàn thiện Dự thảo; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

Hồ sơ đề nghị thẩm định gồm: 

1. Tờ trình UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết (dự thảo lần 3); 

 2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (dự thảo lần 3); 

3. Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu 

ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

4. Văn bản khác có liên quan: Các văn bản góp ý dự thảo lần 2 của các đơn 

vị. 

Kính đề nghị Sở Tư pháp quan tâm, thẩm định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính (p/h); 

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT; 

- Các phòng CMNV Sở; 

- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải dự thảo NQ); 

- Website Sở GDĐT (để đăng tải dự thảo NQ); 

- Lưu VP, KHTC. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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