
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KTTH Kon Tum, ngày       tháng      năm 

Về việc tham mưu chuẩn bị 

các nội dung trình kỳ họp 

thường lệ năm 2020 của 

HĐND tỉnh 

 

  

Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 
Triển khai Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh (có Nghị quyết gửi kèm theo), Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình chủ động tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 10 và thứ 11 Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XI, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định (chi tiết tại Phụ 

lục gửi kèm theo). 

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các quy định của Trung ương và căn cứ 

điều kiện thực tế của địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đăng ký các nội dung trình các kỳ họp Hội 

đồng nhân dân tỉnh (đối với nội dung trình không phải là văn bản quy phạm 

pháp luật) và xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết (đối với nội dung 

trình là văn bản quy phạm pháp luật) theo đúng quy định. 

Đối với nội dung phải trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy chế 

làm việc của Tỉnh ủy, trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn 

vị chủ trì phải báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng Quy chế 

làm việc của Tỉnh ủy. 

2. Đối với các hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết là văn bản quy phạm 

pháp luật (bao gồm các nghị quyết phát sinh cần bổ sung trình kỳ họp thường lệ 

nhưng chưa có trong kế hoạch trên), các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu 

và gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân tỉnh trước 20 tháng 01 năm 2020 (đối với nội 

dung trình kỳ họp thứ 10) và trước ngày 05 tháng 9 năm 2020 (đối với nội 

dung trình kỳ họp thứ 11) để xem xét, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

theo quy định. 

3. Giao Sở Tư pháp khẩn trương tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình, thủ 

tục xây dựng văn bản quy phạm phạm luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
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dân; thẩm định các nội dung, hồ sơ trình của các đơn vị, địa phương theo quy 

định. 

4. Thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị, địa phương có liên quan chịu 

trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu hồ 

sơ trình các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 và hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 

quyết văn bản quy phạm pháp luật không đảm bảo chất lượng và thời gian theo 

quy định; không để tái diễn tình trạng gửi tài liệu chậm trễ, không đảm bảo chất 

lượng như tại kỳ họp thường lệ năm 2019. 

Đồng thời, xác định đây là tiêu chí phân loại, đánh giá chất lượng công việc 

cuối năm của từng ngành, đơn vị. 

5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị có nội 

dung trình chậm, không đảm bảo chất lượng theo quy định do nguyên nhân chủ 

quan của cơ quan trình. 

Yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c) 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBDN tỉnh; 
- VP UBND tỉnh: 

+ CVP, các PVP UBND tỉnh; 

+ Các phòng, ban trực thuộc; 
- Lưu: VT, KTTH4. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 

 

 



PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Văn bản số 3408/UBND-KTTH ngày 20 tháng  12 năm 2019   

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

TT Nội dung 
Cơ quan chủ trì  

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

I Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI 

1 

Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu 

năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối 

năm 2020 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Trước ngày 

15/5/2020 
 

2 
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Trước ngày 

15/5/2020 
 

3 
Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 

tháng đầu năm 2020 
Sở Tài chính 

Trước ngày 

15/5/2020 
 

4 

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng 

đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối 

năm 2020 

Thanh tra tỉnh 
Trước ngày 

15/5/2020 
 

5 

Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng 

đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối 

năm 2020 

Sở Tài chính 
Trước ngày 

15/5/2020 
 

6 

Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 

công tác 6 tháng cuối năm 2020 

Công an tỉnh 
Trước ngày 

15/5/2020 
 

7 
Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 
Thanh tra tỉnh 

Trước ngày 

15/5/2020 
 

8 

Báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri được gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 9 Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Trước ngày 

15/5/2020 

Các đơn vị tham mưu trả lời kiến 

nghị cử tri, gửi về Văn phòng 

UBND tỉnh để tổng hợp chung 
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TT Nội dung 
Cơ quan chủ trì  

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

9 

Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác 

nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm 

tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Khẩn trương 

hoàn thành sau 

khi có ý kiến 

khác nhau qua 

thảo luận 

Các đơn vị tham mưu nội dung 

giải trình, gửi về Văn phòng 

UBND tỉnh để tổng hợp chung 

10 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Trước ngày 

15/5/2020 
 

11 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ giáo 

dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 

năm học 2020-2021 

Sở Giáo Dục và Đào 

tạo 

Trước ngày 

15/5/2020 
 

12 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021-2025 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Trước ngày 

15/5/2020 
 

13 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi và việc 

sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật 

khảo cổ từ nguồn nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

Sở Tài chính 
Trước ngày 

15/5/2020 
 

14 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 

04/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 11 năm 2014 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, một số 

chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

Sở Nội vụ 
Trước ngày 

15/5/2020 
 

15 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 

năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua 

Sở Công Thương 
Trước ngày 

15/5/2020 
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TT Nội dung 
Cơ quan chủ trì  

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

16 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết các dự án có nhu cầu 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Trước ngày 

15/5/2020 
 

17 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị 

công nhận Khu vực dự kiến thành lập Thị xã Ngọc Hồi 

(toàn huyện Ngọc Hồi) đạt tiêu chí đô thị loại IV 

UBND huyện Ngọc 

Hồi chủ trì, phối hợp 

với Sở Xây dựng 

Trước ngày 

15/5/2020 
 

18 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án thành lập 

thị xã Ngọc Hồi 

Sở Nội vụ chủ trì, 

phối hợp với UBND 

huyện Ngọc Hồi 

Trước ngày 

15/5/2020 

Trình khi đảm bảo các điều kiện 

cần thiết theo quy định 

19 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định tên gọi Huy hiệu, 

đối tượng và tiêu chuẩn tặng Huy hiệu tỉnh Kon Tum 
Sở Nội vụ 

Trước ngày 

15/5/2020 
 

II Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI  

1 
Báo cáo công tác năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Trước ngày 

15/10/2020 
 

2 
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Trước ngày 

15/10/2020 
 

3 
Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2020 
Sở Tài chính 

Trước ngày 

15/10/2020 
 

4 
Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 
Thanh tra tỉnh 

Trước ngày 

15/10/2020 
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TT Nội dung 
Cơ quan chủ trì  

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

5 
Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 
Sở Tài chính 

Trước ngày 

15/10/2020 
 

6 

Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

2021 

Công an tỉnh 
Trước ngày 

15/10/2020 
 

7 
Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 
Thanh tra tỉnh 

Trước ngày 

15/10/2020 
 

8 

Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của 

cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Trước ngày 

15/10/2020 

Các đơn vị tham mưu trả lời kiến 

nghị cử tri, gửi về Văn phòng 

UBND tỉnh để tổng hợp chung 

9 
Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2020 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Trước ngày 

15/10/2020 
 

10 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 

và kế hoạch tài chính năm 2021 các quỹ ngoài ngân sách 

địa phương 

Sở Tài chính 
Trước ngày 

15/10/2020 
 

11 
Báo cáo kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 

năm (2021 -2023) 
Sở Tài chính 

Trước ngày 

15/10/2020 
 

12 
Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an 

toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020 

Sở Lao động – 

Thương binh và xã hội 

Trước ngày 

15/10/2020 
 

13 
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

năm 2020 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Trước ngày 

15/10/2020 
 

14 
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa 

bàn tỉnh năm 2020 
Sở Tài chính 

Trước ngày 

15/10/2020 
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TT Nội dung 
Cơ quan chủ trì  

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

15 

Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác 

nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm 

tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Khẩn trương 

hoàn thành sau 

khi có ý kiến 

khác nhau qua 

thảo luận 

Các đơn vị tham mưu nội dung 

giải trình, gửi về Văn phòng 

UBND tỉnh để tổng hợp chung 

16 Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 Sở Tài chính 
Trước ngày 

15/10/2020 
 

17 
Báo cáo Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 5 

năm (2021-2025) 
Sở Tài chính 

Trước ngày 

15/10/2020 
 

18 Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum Kho bạc nhà nước tỉnh 
Trước ngày 

15/10/2020 
 

19 
Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các 

vấn đề về trẻ em năm 2020 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

Trước ngày 

15/10/2020 
 

20 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2021 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Trước ngày 

15/10/2020 
 

21 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết 

toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách 

tỉnh năm 2019 

Sở Tài chính 
Trước ngày 

15/10/2020 
 

22 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa 

phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh 

năm 2021 

Sở Tài chính 
Trước ngày 

15/10/2020 
 

23 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ 

công năm 2021 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư 

từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, 

Sở Tài chính 
Trước ngày 

15/10/2020 
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TT Nội dung 
Cơ quan chủ trì  

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công 

24 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công 

năm 2021 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Trước ngày 

15/10/2020 
 

25 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch kinh tế - xã hội 

giai đoạn 2021-2025 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Trước ngày 

15/10/2020 
 

26 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Trước ngày 

15/10/2020 
 

27 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên 

ngân sách địa phương năm 2021 

Sở Tài chính 
Trước ngày 

15/10/2020 
 

28 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về phân 

cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-

2025 

Sở Tài chính 
Trước ngày 

15/10/2020 
 

29 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 

Sở Nội vụ 
Trước ngày 

15/10/2020 
 

30 

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công 

chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 

Sở Nội vụ 
Trước ngày 

15/10/2020 
 

31 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Danh mục dự án cần thu 

hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Trước ngày 

15/10/2020 
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