
BÁO CÁO 

Các nội dung công khai, minh bạch theo  

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018  

(Kỳ báo cáo: Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 25/11/2022) 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 155/UBND-NC ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật 

Phòng, chống tham nhũng; Công văn số 585/TTr-NV3 ngày 09/9/2022 của 

Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc thực hiện hiệu quả việc công khai, minh bạch; 

Công văn số 888/ TTr-NV3 ngày 28/12/2022 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về kết 

quả báo cáo công khai, minh bạch năm 2022. 

 Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy tổng hợp, báo cáo kết quả như sau: 

1. Các nội dung đã công khai, minh bạch 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

I Lĩnh vực thanh tra 

 * Lĩnh vực thanh tra 

1 

Công khai kế 

hoạch thanh 

tra hàng năm 

đã được phê 

duyệt 

15/12/2021 
Thông 

báo 

Thông báo 

số 12/TB-

TTr ngày 

15/12/2021 

 

2 

Công bố 

quyết định 

thanh tra 

hành chính 

Chậm nhất 

là 15 ngày 

kể từ ngày 

ký quyết 

định thanh 

tra 

Biên 

bản 

Theo Quyết 

định thanh 

tra theo kế 

hoạch hằng 

năm 

 

3 

Công khai 

Kết luận 

thanh tra, 

kiểm tra (trừ 

những nội 

dung trong 

kết luận 

Trong vòng 

10 ngày kể 

từ ngày ký 

Kết luận 

thanh tra 

Công 

bố tại 

cuộc 

họp; 

Trên 

Trang 

TTĐT 

Toàn bộ kết 

luận 

http://konray.kontum.gov.vn/pa

ge/search?&keyword=K%E1%

BA%BFt%20lu%E1%BA%AD

n%20thanh%20tra 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND                 Kon Rẫy, ngày       tháng       năm 

http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=K%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%20thanh%20tra
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=K%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%20thanh%20tra
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=K%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%20thanh%20tra
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=K%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%20thanh%20tra


2 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

thanh tra 

thuộc bí mật 

nhà nước) 

của 

huyện. 

4 

Báo cáo công 

tác thanh tra 

định kỳ hằng 

quý, 6 tháng, 

9 tháng và 

năm 

Trước ngày 

15 của 

tháng cuối 

quý 

Trên 

Trang 

TTĐT 

của 

huyện. 

Công khai 

toàn văn 

báo cáo 

http://konray.kontum.gov.vn/pa

ge/search?&keyword=B%C3%

A1o%20c%C3%A1o%20c%C

3%B4ng%20t%C3%A1c%20th

anh%20tra 

 

 * Lĩnh vực xử lý sau thanh tra 

1 

Kết quả thực 

hiện kết luận 

thanh tra, 

kiểm tra của 

đối tượng 

thanh tra, 

kiểm tra 

Sau 45 

ngày kể từ 

ngày ban 

hành kết 

luận thanh 

tra 

Trên 

Trang 

TTĐT 

của 

huyện. 

Công khai 

toàn văn 

báo cáo 

http://konray.kontum.gov.vn/pa

ge/search?&keyword=K%E1%

BA%BFt%20qu%E1%BA%A3

%20th%E1%BB%B1c%20hi%

E1%BB%87n%20k%E1%BA

%BFt%20lu%E1%BA%ADn%

20thanh%20tra 

 

2 

Kết quả xử lý 

vi phạm, sai 

phạm theo 

kết luận 

thanh tra, 

kiểm tra của 

cơ quan quản 

lý trực tiếp 

đối tượng 

thanh tra, 

kiểm tra; của 

các cơ quan 

quản lý nhà 

nước cùng 

cấp với cơ 

quan ban 

hành kết luận 

thanh tra, 

kiểm tra 

Sau 45 

ngày kể từ 

ngày ban 

hành kết 

luận thanh 

tra 

Trên 

Trang 

TTĐT 

của 

huyện. 

Công khai 

toàn văn 

báo cáo 

 

II Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo 

1 
Báo cáo công 

tác giải quyết 

khiếu nại, tố 

Trước ngày 

15 của 

tháng cuối 

Trên 

Trang 

TTĐT 

Công khai 

toàn văn 

báo cáo 

http://konray.kontum.gov.vn/pa

ge/search?&keyword=B%C3%

A1o%20c%C3%A1o%20gi%E

http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20thanh%20tra
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20thanh%20tra
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20thanh%20tra
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20thanh%20tra
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20thanh%20tra
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20k%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%20thanh%20tra
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20k%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%20thanh%20tra
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20k%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%20thanh%20tra
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20k%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%20thanh%20tra
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20k%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%20thanh%20tra
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20k%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%20thanh%20tra
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20k%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%20thanh%20tra
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20khi%E1%BA%BFu%20n%E1%BA%A1i%2C%20t%E1%BB%91%20c%C3%A1o
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20khi%E1%BA%BFu%20n%E1%BA%A1i%2C%20t%E1%BB%91%20c%C3%A1o
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20khi%E1%BA%BFu%20n%E1%BA%A1i%2C%20t%E1%BB%91%20c%C3%A1o


3 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

cáo, kiến 

nghị, phản 

ánh định kỳ 

hằng quý, 6 

tháng, 9 

tháng và năm 

quý của 

huyện. 

1%BA%A3i%20quy%E1%BA

%BFt%20khi%E1%BA%BFu

%20n%E1%BA%A1i%2C%20

t%E1%BB%91%20c%C3%A1

o 

 

2 

Lịch tiếp 

công dân của 

lãnh đạo các 

cơ quan Đảng 

và Nhà nước 

ở Địa 

phương, danh 

sách các cơ 

quan, tổ 

chức, đơn vị 

có đại diện 

cùng tham dự 

buổi tiếp 

công dân và 

nội dung tập 

trung giải 

quyết tại từng 

buổi tiếp 

công dân. 

Niêm yết 

chậm nhất 

la 05 ngày 

làm việc, 

trước ngày 

tiếp công 

dân 

Niêm 

yết tại 

trụ sở 

Tiếp 

công 

dân 

Công khai 

toàn văn 

bản 

http://konray.kontum.gov.vn/pa

ge/search?&keyword=L%E1%

BB%8Bch%20ti%E1%BA%B

Fp%20c%C3%B4ng%20d%C3

%A2n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Thông tin về 

việc tiếp công 

dân: Nơi tiếp 

công dân; 

thời gian tiếp 

công dân; 

lịch tiếp công 

dân của 

người đứng 

đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn 

vị; thành 

phần tham 

dự, dự kiến 

nội dung tiếp 

công dân của 

các buổi tiếp 

công dân 

Niêm yết 

chậm nhất 

la 05 ngày 

làm việc, 

trước ngày 

tiếp công 

dân 

Niêm 

yết tại 

trụ sở 

Tiếp 

công 

dân 

Công khai 

toàn văn 

bản 

http://konray.kontum.gov.vn/pa

ge/search?&keyword=L%E1%

BB%8Bch%20ti%E1%BA%B

Fp%20c%C3%B4ng%20d%C3

%A2n 

 

http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20khi%E1%BA%BFu%20n%E1%BA%A1i%2C%20t%E1%BB%91%20c%C3%A1o
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20khi%E1%BA%BFu%20n%E1%BA%A1i%2C%20t%E1%BB%91%20c%C3%A1o
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20khi%E1%BA%BFu%20n%E1%BA%A1i%2C%20t%E1%BB%91%20c%C3%A1o
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20khi%E1%BA%BFu%20n%E1%BA%A1i%2C%20t%E1%BB%91%20c%C3%A1o
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20khi%E1%BA%BFu%20n%E1%BA%A1i%2C%20t%E1%BB%91%20c%C3%A1o
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=L%E1%BB%8Bch%20ti%E1%BA%BFp%20c%C3%B4ng%20d%C3%A2n
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=L%E1%BB%8Bch%20ti%E1%BA%BFp%20c%C3%B4ng%20d%C3%A2n
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=L%E1%BB%8Bch%20ti%E1%BA%BFp%20c%C3%B4ng%20d%C3%A2n
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=L%E1%BB%8Bch%20ti%E1%BA%BFp%20c%C3%B4ng%20d%C3%A2n
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=L%E1%BB%8Bch%20ti%E1%BA%BFp%20c%C3%B4ng%20d%C3%A2n
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=L%E1%BB%8Bch%20ti%E1%BA%BFp%20c%C3%B4ng%20d%C3%A2n
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=L%E1%BB%8Bch%20ti%E1%BA%BFp%20c%C3%B4ng%20d%C3%A2n
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=L%E1%BB%8Bch%20ti%E1%BA%BFp%20c%C3%B4ng%20d%C3%A2n
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=L%E1%BB%8Bch%20ti%E1%BA%BFp%20c%C3%B4ng%20d%C3%A2n
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=L%E1%BB%8Bch%20ti%E1%BA%BFp%20c%C3%B4ng%20d%C3%A2n


4 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

đình kỳ. 

4 

Nội quy tiếp 

công dân, 

hướng dẫn về 

quy trình tiếp 

công dân, 

quy trình giải 

quyết khiếu 

nại, tố cáo, 

kiến nghị, 

phản ánh. 

Bắt đầu từ 

ngày quyết 

định công 

bố có hiện 

lực thi hành  

Niêm 

yết tại 

địa 

điểm 

tiếp 

công 

dân 

của cơ 

quan, 

đơn vị 

Công khai 

toàn văn 

bản  

 

III Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng 

1 

Công khai 

bản kê khai 

tài sản, thu 

nhập của Chủ 

tịch; 02 phó 

Chủ tịch 

UBND 

huyện; Phó 

Chủ tịch 

HĐND huyện 

Chậm nhất 

là 05 ngày 

kể từ ngày 

bàn giao 

bản kê khai 

cho Cơ 

quan kiểm 

soát TSTN 

Niêm 

yết 15 

ngày 

tại trụ 

sở 

UBND 

huyện 

Bản kê khai 

tài sản, thu 

nhập 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/ke-hoach/thuc-

hien-ke-khai-cong-khai-ban-ke-

khai-tai-san-thu-nhap-nam.html 

 

2 

Công khai 

Báo cáo công 

tác phòng, 

chống tham 

nhũng định 

kỳ hằng quý, 

6 tháng, 9 

tháng và 

năm. 

Trước ngày 

15 của 

tháng cuối 

quý 

Trên 

Trang 

TTĐT 

của 

huyện. 

Công khai 

toàn văn 

báo cáo 

http://konray.kontum.gov.vn/pa

ge/search?&keyword=B%C3%

A1o%20c%C3%A1o%20ph%

C3%B2ng%20ch%E1%BB%9

1ng%20tham%20nh%C5%A9n 

g 

3 

Công khai 

bản kê khai 

tài sản, thu 

nhập của 

người dự kiến 

được bổ 

nhiệm giữ 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý 

 

Công 

bố tại 

cuộc 

họp lấy 

phiếu 

tín 

nhiệm 

Công khai 

toàn văn 

bản 

 

7 Công khai địa Sau khi ban Trên Công khai http://konray.kontum.gov.vn/ti

http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/ke-hoach/thuc-hien-ke-khai-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/ke-hoach/thuc-hien-ke-khai-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/ke-hoach/thuc-hien-ke-khai-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/ke-hoach/thuc-hien-ke-khai-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam.html
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20tham%20nh%C5%A9n
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20tham%20nh%C5%A9n
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20tham%20nh%C5%A9n
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20tham%20nh%C5%A9n
http://konray.kontum.gov.vn/page/search?&keyword=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20tham%20nh%C5%A9n
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-so-dien-thoai-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-tu-co.html


5 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

chỉ đường 

dây nóng, 

hộp thư điện 

tử và các 

kênh tiếp 

nhận thông 

tin từ người 

dân và doanh 

nghiệp 

hành văn 

bản công bố 

trang 

TTDT 

của 

huyện, 

niêm 

yết tại 

trụ sở 

và các 

phương 

tiện 

thông 

tin đại 

chúng 

khác 

toàn văn 

bản 

n-tuc/thong-bao-so-dien-thoai-

duong-day-nong-va-hop-thu-

dien-tu-co.html 

 

IV Lĩnh vực kinh phí, tài sản công 

 * Lĩnh vực quản lý ngân sách 

1 

Công khai chỉ 

tiêu, biểu 

mẫu, thuyết 

minh làm căn 

cứ trình Hội 

đồng nhân 

dân cấp 

huyện quyết 

định dự toán 

ngân sách 

huyện và 

phân bổ ngân 

sách cấp 

huyện 

 

14/11/2022 

Niêm 

yết tại 

trụ sở 

làm 

việc 

của cơ 

quan; 

đăng 

tải trên 

Trang 

TTĐT 

của 

huyện 

Thông báo 

số 124/TB-

TCKH 

ngày 

14/11/2022 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/van-ban-phap-

quy-huyen/thong-bao-ve-viec-

cong-khai-so-lieu-du-toan-

ngan-sach-huyen-va-phan-bo-

ngan-sach-cap-huyen-nam-

2023-trinh-hdnd-cap-

huyen.html 

 

2 

Công khai số 

liệu dự toán 

ngân sách 

huyện và 

phân bổ ngân 

sách cấp 

huyện đã 

được Hội 

đồng nhân 

dân quyết 

định 

14/1/2022 

15/8/2022 

 

Niêm 

yết tại 

trụ sở 

làm 

việc 

của cơ 

quan; 

đăng 

tải trên 

Trang 

TTĐT 

Quyết định 

số 20/QĐ-

UBND 

ngày 

14/1/2022 

 

Quyết định 

số 852/QĐ-

UBND 

ngày 

15/8/2022 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/van-ban-dia-

phuong/quyet-dinh-ve-viec-

cong-bo-cong-khai-du-toan-

ngan-sach-nam-2022-cua-

huyen-kon-ray.html 

 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/van-ban-dia-

phuong/quyet-dinh-cong-bo-

cong-khai-du-toan-ns-trung-

http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-so-dien-thoai-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-tu-co.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-so-dien-thoai-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-tu-co.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-so-dien-thoai-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-tu-co.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-ve-viec-cong-khai-so-lieu-du-toan-ngan-sach-huyen-va-phan-bo-ngan-sach-cap-huyen-nam-2023-trinh-hdnd-cap-huyen.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-ve-viec-cong-khai-so-lieu-du-toan-ngan-sach-huyen-va-phan-bo-ngan-sach-cap-huyen-nam-2023-trinh-hdnd-cap-huyen.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-ve-viec-cong-khai-so-lieu-du-toan-ngan-sach-huyen-va-phan-bo-ngan-sach-cap-huyen-nam-2023-trinh-hdnd-cap-huyen.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-ve-viec-cong-khai-so-lieu-du-toan-ngan-sach-huyen-va-phan-bo-ngan-sach-cap-huyen-nam-2023-trinh-hdnd-cap-huyen.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-ve-viec-cong-khai-so-lieu-du-toan-ngan-sach-huyen-va-phan-bo-ngan-sach-cap-huyen-nam-2023-trinh-hdnd-cap-huyen.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-ve-viec-cong-khai-so-lieu-du-toan-ngan-sach-huyen-va-phan-bo-ngan-sach-cap-huyen-nam-2023-trinh-hdnd-cap-huyen.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-ve-viec-cong-khai-so-lieu-du-toan-ngan-sach-huyen-va-phan-bo-ngan-sach-cap-huyen-nam-2023-trinh-hdnd-cap-huyen.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-ve-viec-cong-khai-so-lieu-du-toan-ngan-sach-huyen-va-phan-bo-ngan-sach-cap-huyen-nam-2023-trinh-hdnd-cap-huyen.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2022-cua-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2022-cua-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2022-cua-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2022-cua-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2022-cua-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2022-cua-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-du-toan-ns-trung-uong-bo-sung-muc-tieu-nam-2022-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gi.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-du-toan-ns-trung-uong-bo-sung-muc-tieu-nam-2022-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gi.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-du-toan-ns-trung-uong-bo-sung-muc-tieu-nam-2022-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gi.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-du-toan-ns-trung-uong-bo-sung-muc-tieu-nam-2022-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gi.html


6 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

 của 

huyện 

uong-bo-sung-muc-tieu-nam-

2022-thuc-hien-cac-chuong-

trinh-muc-tieu-quoc-gi.html 

 

3 

Công khai số 

liệu và thuyết 

minh tình 

hình thực 

hiện dự toán 

ngân sách 

huyện quý 

(06 tháng, 

năm) đã được 

báo cáo Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện 

04/4/2022 

04/7/2022 

05/10/2022 

Niêm 

yết tại 

trụ sở 

làm 

việc 

của cơ 

quan; 

đăng 

tải trên 

Trang 

TTĐT 

của 

huyện 

Thông báo 

số 41/TB-

TCKH 

ngày 

04/4/2022 

 

Thông báo 

số 66/TB-

TCKH 

ngày 

04/7/2022 

 

Thông báo 

số 109/TB-

TCKH 

ngày 

05/10/2022 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/van-ban-dia-

phuong/thong-bao-ve-viec-

cong-bo-cong-khai-so-lieu-

thuc-hien-du-toan-ngan-sach-

huyen-kon-ray-quy-i-nam-

2022.html 

 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/van-ban-dia-

phuong/thong-bao-ve-viec-

cong-bo-cong-khai-so-lieu-

thuc-hien-du-toan-ngan-sach-

huyen-kon-ray-quy-ii-nam-

2022.html 

 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/van-ban-dia-

phuong/thong-bao-ve-viec-

cong-bo-cong-khai-so-lieu-

thuc-hien-du-toan-ngan-sach-

huyen-kon-ray-quy-iii-nam-

2022.html 

 

4 

Công khai số 

liệu và thuyết 

minh quyết 

toán ngân 

sách huyện 

đã được Hội 

đồng nhân 

dân cấp 

huyện phê 

chuẩn 

 

27/7/2022 

Niêm 

yết tại 

trụ sở 

làm 

việc 

của cơ 

quan; 

đăng 

tải trên 

Trang 

TTĐT 

của 

huyện 

Quyết định 

số 724/QĐ-

UBND 

ngày 

27/7/2022 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/van-ban-dia-

phuong/quyet-dinh-cong-khai-

quyet-toan-ngan-sach-nam-

2021-cua-huyen-kon-ray.html 

 

 

 * Lĩnh vực quản lý giá và công sản 

1 Công khai tài     

http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-du-toan-ns-trung-uong-bo-sung-muc-tieu-nam-2022-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gi.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-du-toan-ns-trung-uong-bo-sung-muc-tieu-nam-2022-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gi.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-du-toan-ns-trung-uong-bo-sung-muc-tieu-nam-2022-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gi.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-i-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-i-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-i-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-i-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-i-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-i-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-i-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-ii-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-ii-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-ii-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-ii-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-ii-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-ii-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-ii-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-iii-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-iii-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-iii-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-iii-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-iii-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-iii-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-huyen-kon-ray-quy-iii-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nam-2021-cua-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nam-2021-cua-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nam-2021-cua-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nam-2021-cua-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/quyet-dinh-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nam-2021-cua-huyen-kon-ray.html


7 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

sản công của 

Ủy ban nhân 

dân huyện 

(Biểu mẫu 

công khai 

theo quy định 

tại khoản 2 

Điều 11 

Thông tư 

144/2017/TT-

BTC ngày 

29/12/2017 

của Bộ Tài 

chính); 

- Tình hình 

đầu tư xây 

dựng, mua 

sắm, giao, 

thuê tài sản 

công; 

- Tình hình 

sử dụng, thu 

hồi, điều 

chuyển, thanh 

lý, tiêu hủy 

và các hình 

thức xử lý 

khác đối với 

tài sản công; 

- Tình hình 

khai thác 

nguồn lực tài 

chính từ tài 

sản công 

 

 

 

Trước ngày 

15/3 hàng 

năm 

 

 

Đăng 

tải lên 

Trang 

thông 

tin điện 

tử 

huyện 

 

 

Mẫu số 

09a-

CK/TSC; 

Mẫu số 

09b-

CK/TSC; 

Mẫu số 

09c-

CK/TSC; 

Mẫu số 

09đ-

CK/TSC; 

 

 

http://konray.kontum.gov.vn/th

ong-tin-tra-cuu/du-an-mua-

sam-dau-tu-cong/cong-khai-

tinh-hinh-dau-tu-xay-dung-

mua-sam-giao-thue-tai-san-

cong.html 

 

 

V Lĩnh vực tổ chức cán bộ  

1 

Kế hoạch 

chuyển đổi vị 

trí công tác 

theo Luật 

Phòng, chống 

tham nhũng 

2018 

25/3/2022 

Bằng 

văn 

bản 

Kế hoạch số 

50/KH-

UBND 
 

http://konray.kontum.gov.vn/thong-tin-tra-cuu/du-an-mua-sam-dau-tu-cong/cong-khai-tinh-hinh-dau-tu-xay-dung-mua-sam-giao-thue-tai-san-cong.html
http://konray.kontum.gov.vn/thong-tin-tra-cuu/du-an-mua-sam-dau-tu-cong/cong-khai-tinh-hinh-dau-tu-xay-dung-mua-sam-giao-thue-tai-san-cong.html
http://konray.kontum.gov.vn/thong-tin-tra-cuu/du-an-mua-sam-dau-tu-cong/cong-khai-tinh-hinh-dau-tu-xay-dung-mua-sam-giao-thue-tai-san-cong.html
http://konray.kontum.gov.vn/thong-tin-tra-cuu/du-an-mua-sam-dau-tu-cong/cong-khai-tinh-hinh-dau-tu-xay-dung-mua-sam-giao-thue-tai-san-cong.html
http://konray.kontum.gov.vn/thong-tin-tra-cuu/du-an-mua-sam-dau-tu-cong/cong-khai-tinh-hinh-dau-tu-xay-dung-mua-sam-giao-thue-tai-san-cong.html
http://konray.kontum.gov.vn/thong-tin-tra-cuu/du-an-mua-sam-dau-tu-cong/cong-khai-tinh-hinh-dau-tu-xay-dung-mua-sam-giao-thue-tai-san-cong.html


8 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

2 

Tinh giản 

biên chế và 

danh sách đối 

tượng thuộc 

diện tinh giản 

biên chế 

12/7/2022 

Bằng 

văn 

bản 

Thông báo 

số 

1654/SNV-

CCVC 

 

VI Lĩnh vực đất đai 

 * Lĩnh vực quản lý đất đai 

1 

Công khai 

quy hoạch sử 

dụng đất thời 

kỳ 2021-2030 

huyện Kon 

Rẫy 

05/05/2022 

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

UBND 

huyện, 

UBND 

các xã 

thị 

trấn; 

đăng 

tải trên 

Trang 

TTĐT 

của 

huyện 

Thông báo 

số 31/TB-

UBND 

ngày 

19/04/2022 

http://konray.kontum.gov.vn/

doanh-nghiep/quy-hoach-ke-

hoach/tb-31-ubnd-huyen-

cong-khai-qh-2021-2030-

kon-ray.html 

 

2 

Công khai kế 

hoạch sử 

dụng đất năm 

2022 huyện 

Kon Rẫy 

02/06/2022 

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

UBND 

huyện, 

UBND 

các xã 

thị 

trấn; 

đăng 

tải trên 

Trang 

TTĐT 

của 

huyện 

Thông báo 

số 51/TB-

UBND 

ngày 

01/06/2022 

http://konray.kontum.gov.vn/

doanh-nghiep/quy-hoach-ke-

hoach/tb-cong-khai-khsdd-

2022.html 

 

3 
Công khai 

nội dung của 
15/10/2022 Niêm Thông báo http://konray.kontum.gov.vn/

http://konray.kontum.gov.vn/doanh-nghiep/quy-hoach-ke-hoach/tb-31-ubnd-huyen-cong-khai-qh-2021-2030-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/doanh-nghiep/quy-hoach-ke-hoach/tb-31-ubnd-huyen-cong-khai-qh-2021-2030-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/doanh-nghiep/quy-hoach-ke-hoach/tb-31-ubnd-huyen-cong-khai-qh-2021-2030-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/doanh-nghiep/quy-hoach-ke-hoach/tb-31-ubnd-huyen-cong-khai-qh-2021-2030-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/doanh-nghiep/quy-hoach-ke-hoach/tb-31-ubnd-huyen-cong-khai-qh-2021-2030-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/doanh-nghiep/quy-hoach-ke-hoach/tb-cong-khai-khsdd-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/doanh-nghiep/quy-hoach-ke-hoach/tb-cong-khai-khsdd-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/doanh-nghiep/quy-hoach-ke-hoach/tb-cong-khai-khsdd-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/doanh-nghiep/quy-hoach-ke-hoach/tb-cong-khai-khsdd-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/doanh-nghiep/quy-hoach-ke-hoach/tb-115-ngay-14.10.2022-lay-y-kien-nhan-dan.html


9 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

kế hoạch sử 

dụng đất năm 

2022 để lấy ý 

kiến đóng 

góp của Nhân 

dân  

yết tại 

Trụ sở 

UBND 

huyện, 

UBND 

các xã 

thị 

trấn; 

đăng 

tải trên 

Trang 

TTĐT 

của 

huyện 

số 115/TB-

UBND 

ngày 

14/10/2022 

doanh-nghiep/quy-hoach-ke-

hoach/tb-115-ngay-

14.10.2022-lay-y-kien-nhan-

dan.html 

 

 * Lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

1 

Thông báo 

thu hồi đất 

của các hộ 

gia đình, cá 

nhân để 

GPMB xây 

dựng dự án 

sửa chữa, 

nâng cấp 

đường ĐH22, 

huyện Kon 

Rẫy 

09/08/2022 

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

UBND 

huyện, 

UBND 

xã; gửi 

trực 

tiếp 

đến 

từng 

hộ gia 

đình bị 

ảnh 

hưởng  

Thông báo 

số 82/TB-

UBND 

ngày 

09/08/2022 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/van-ban-dia-

phuong/thong-bao-ve-viec-thu-

hoi-dat-cua-cac-ho-gia-dinh-ca-

nhan-de-gpmb-du-an-sua-chua-

nang-cap-duong-dh22.html 

 

2 

Thông báo 

thu hồi đất 

của các hộ 

gia đình, cá 

nhân để 

GPMB xây 

dựng dự án 

cầu qua sông 

Đăk Bla tại 

thôn 12 xã 

Đăk Ruồng, 

09/08/2022 

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

UBND 

huyện, 

UBND 

xã; gửi 

trực 

tiếp 

đến 

Thông báo 

số 81/TB-

UBND 

ngày 

09/08/2022 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/van-ban-dia-

phuong/thong-bao-ve-viec-thu-

hoi-dat-cua-cac-ho-gia-dinh-ca-

nhan-de-gpmb-xay-dung-da-

cau-qua-song-dak-bla.html 

 

http://konray.kontum.gov.vn/doanh-nghiep/quy-hoach-ke-hoach/tb-115-ngay-14.10.2022-lay-y-kien-nhan-dan.html
http://konray.kontum.gov.vn/doanh-nghiep/quy-hoach-ke-hoach/tb-115-ngay-14.10.2022-lay-y-kien-nhan-dan.html
http://konray.kontum.gov.vn/doanh-nghiep/quy-hoach-ke-hoach/tb-115-ngay-14.10.2022-lay-y-kien-nhan-dan.html
http://konray.kontum.gov.vn/doanh-nghiep/quy-hoach-ke-hoach/tb-115-ngay-14.10.2022-lay-y-kien-nhan-dan.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-cac-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-gpmb-du-an-sua-chua-nang-cap-duong-dh22.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-cac-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-gpmb-du-an-sua-chua-nang-cap-duong-dh22.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-cac-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-gpmb-du-an-sua-chua-nang-cap-duong-dh22.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-cac-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-gpmb-du-an-sua-chua-nang-cap-duong-dh22.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-cac-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-gpmb-du-an-sua-chua-nang-cap-duong-dh22.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-cac-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-gpmb-du-an-sua-chua-nang-cap-duong-dh22.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-cac-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-gpmb-xay-dung-da-cau-qua-song-dak-bla.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-cac-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-gpmb-xay-dung-da-cau-qua-song-dak-bla.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-cac-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-gpmb-xay-dung-da-cau-qua-song-dak-bla.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-cac-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-gpmb-xay-dung-da-cau-qua-song-dak-bla.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-cac-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-gpmb-xay-dung-da-cau-qua-song-dak-bla.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-cac-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-gpmb-xay-dung-da-cau-qua-song-dak-bla.html


10 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

huyện Kon 

Rẫy, tình 

Kon Tum 

từng 

hộ gia 

đình bị 

ảnh 

hưởng  

3 

Thông báo 

thu hồi đất 

của các hộ 

gia đình, cá 

nhân để 

GPMB xây 

dựng dự án 

cấp điện nông 

thôn từ lưới 

điện Quốc gia 

tỉnh Kon 

Tum giai 

đoạn 2014-

2020 tại xã 

Đăk Pne, 

huyện Kon 

Rẫy, tỉnh 

Kon Tum 

27/05/2022 

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

UBND 

huyện, 

UBND 

xã; gửi 

trực 

tiếp 

đến 

từng 

hộ gia 

đình bị 

ảnh 

hưởng  

Thông báo 

số 47/TB-

UBND 

ngày 

27/05/2022 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/van-ban-dia-

phuong/thong-bao-ve-viec-thu-

hoi-dat-cua-ho-gia-dinh-ca-

nhan-de-giai-phong-mat-bang-

xay-dung-du-an-cap-dien-

nong-thon.html 

 

4 

Quyết định 

thu hồi đất 

của các hộ 

gia đình, cá 

nhân để 

GPMB xây 

dựng Dự án 

Thủy điện 

Đăk Nghé tại 

xã Đăk Kôi, 

huyện Kon 

Rẫy, tỉnh 

Kon Tum 

09/08/2022 

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

UBND 

huyện, 

UBND 

xã; gửi 

trực 

tiếp 

đến 

từng 

hộ gia 

đình bị 

ảnh 

hưởng  

Quyết định 

số 

535/QĐ-

UBND 

ngày 

23/5/2022 

 

5 

Công khai 

phương án 

bồi thường, 

hỗ trợ và tái 

01/12/2022 

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

UBND 

Thông báo 

số 59/TB-

HĐBT 

ngày 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/van-ban-phap-

quy-huyen/thong-bao-v-v-

niem-yet-cong-khai-phuong-

http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-giai-phong-mat-bang-xay-dung-du-an-cap-dien-nong-thon.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-giai-phong-mat-bang-xay-dung-du-an-cap-dien-nong-thon.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-giai-phong-mat-bang-xay-dung-du-an-cap-dien-nong-thon.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-giai-phong-mat-bang-xay-dung-du-an-cap-dien-nong-thon.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-giai-phong-mat-bang-xay-dung-du-an-cap-dien-nong-thon.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-giai-phong-mat-bang-xay-dung-du-an-cap-dien-nong-thon.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-giai-phong-mat-bang-xay-dung-du-an-cap-dien-nong-thon.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-v-v-niem-yet-cong-khai-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-an-cau-qua-song-dak-bla-tai-thon-12-xa-dak-ruong-hu.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-v-v-niem-yet-cong-khai-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-an-cau-qua-song-dak-bla-tai-thon-12-xa-dak-ruong-hu.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-v-v-niem-yet-cong-khai-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-an-cau-qua-song-dak-bla-tai-thon-12-xa-dak-ruong-hu.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-v-v-niem-yet-cong-khai-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-an-cau-qua-song-dak-bla-tai-thon-12-xa-dak-ruong-hu.html


11 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

định cư dự án 

cầu qua sông 

Đăk Bla tại 

thôn 12 xã 

Đăk Ruồng, 

huyện Kon 

Rẫy, tình 

Kon Tum 

huyện, 

UBND 

xã; gửi 

trực 

tiếp 

đến 

từng 

hộ gia 

đình bị 

ảnh 

hưởng  

01/12/2022 an-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-

an-cau-qua-song-dak-bla-tai-

thon-12-xa-dak-ruong-hu.html 

 

6 

Công khai 

phương án 

bồi thường, 

hỗ trợ và tái 

định cư dự án 

sửa chữa, 

nâng cấp 

đường ĐH22, 

huyện Kon 

Rẫy 

01/12/2022 

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

UBND 

huyện, 

UBND 

xã; gửi 

trực 

tiếp 

đến 

từng 

hộ gia 

đình bị 

ảnh 

hưởng  

Thông báo 

số 58/TB-

HĐBT 

ngày 

01/12/2022 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/van-ban-phap-

quy-huyen/thong-bao-v-v-

niem-yet-cong-khai-phuong-

an-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-

an-sua-chua-duong-dh22-diem-

dau-thi-tran-dak-rve-de.html 

 

VII Lĩnh vực tư pháp 

 
*Lĩnh vực Hộ tịch: 01 TTHC (Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch) thuộc thẩm quyền của tỉnh, huyện, xã  

1 

Cấp bản sao 

trích lục hộ 

tịch 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

 *Lĩnh vực Chứng thực: 07 TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh, huyện, xã  

1 

Chứng thực 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-v-v-niem-yet-cong-khai-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-an-cau-qua-song-dak-bla-tai-thon-12-xa-dak-ruong-hu.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-v-v-niem-yet-cong-khai-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-an-cau-qua-song-dak-bla-tai-thon-12-xa-dak-ruong-hu.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-v-v-niem-yet-cong-khai-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-an-cau-qua-song-dak-bla-tai-thon-12-xa-dak-ruong-hu.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-v-v-niem-yet-cong-khai-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-an-sua-chua-duong-dh22-diem-dau-thi-tran-dak-rve-de.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-v-v-niem-yet-cong-khai-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-an-sua-chua-duong-dh22-diem-dau-thi-tran-dak-rve-de.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-v-v-niem-yet-cong-khai-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-an-sua-chua-duong-dh22-diem-dau-thi-tran-dak-rve-de.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-v-v-niem-yet-cong-khai-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-an-sua-chua-duong-dh22-diem-dau-thi-tran-dak-rve-de.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-v-v-niem-yet-cong-khai-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-an-sua-chua-duong-dh22-diem-dau-thi-tran-dak-rve-de.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-v-v-niem-yet-cong-khai-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-an-sua-chua-duong-dh22-diem-dau-thi-tran-dak-rve-de.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-v-v-niem-yet-cong-khai-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-an-sua-chua-duong-dh22-diem-dau-thi-tran-dak-rve-de.html


12 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

quan, tổ chức 

có thẩm 

quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

công 

bố tại 

trụ sở 

2 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ chức 

có thẩm 

quyền của 

nước ngoài; 

cơ quan, tổ 

chức có thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

liên kết với 

cơ quan, tổ 

chức có thẩm 

quyền của 

nước ngoài 

cấp hoặc 

chứng nhận 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

3 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký trong 

các giấy tờ, 

văn bản (áp 

dụng cho cả 

trường hợp 

chứng thực 

điểm chỉ và 

trường hợp 

người yêu 

cầu chứng 

thực không 

thể ký, không 

thể điểm chỉ 

được) 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

4 Thủ tục Thường Niêm Niêm yết  
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STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

chứng thực 

việc sửa đổi, 

bổ sung, hủy 

bỏ hợp đồng, 

giao dịch 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

5 

Thủ tục sửa 

lỗi sai sót 

trong hợp 

đồng, giao 

dịch 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

6 

Thủ tục cấp 

bản sao có 

chứng thực từ 

bản chính 

hợp đồng, 

giao dịch đã 

được chứng 

thực 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

7 

Thủ tục cấp 

bản sao từ sổ 

gốc 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

 *Lĩnh vực bồi thường nhà nước (02 TTHC) 

1 

Giải quyết 

yêu cầu bồi 

thường tại cơ 

quan trực tiếp 

quản lý người 

thi hành công 

vụ gây thiệt 

hại 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

2 
Phục hồi 

danh dự 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 
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STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

trụ sở 

 * Lĩnh vực chứng thực (05 TTHC) 

1 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký người 

dịch mà 

người dịch là 

cộng tác viên 

dịch thuật của 

Phòng Tư 

pháp 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

2 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký người 

dịch mà 

người dịch 

không phải là 

cộng tác viên 

dịch thuật 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

3 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch liên 

quan đến tài 

sản là động 

sản 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

4 

Thủ tục 

chứng thực 

văn bản thỏa 

thuận phân 

chia di sản 

mà di sản là 

động sản 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

5 

Thủ tục 

chứng thực 

văn bản khai 

nhận di sản 

mà di sản là 

động sản 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

 *Lĩnh vực Hộ tịch (15 TTHC) 

1 
Đăng ký khai 

sinh có yếu tố 

Thường 

xuyên và 

Niêm 

yết tại 

Niêm yết 

tại Trụ sở 
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STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

nước ngoài khi có văn 

bản cấp trên  

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

2 

Đăng ký kết 

hôn có yếu tố 

nước ngoài 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

3 

Đăng ký khai 

tử có yếu tố 

nước ngoài 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

4 

Đăng ký nhận 

cha, mẹ, con 

có yếu tố 

nước ngoài 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

5 

Đăng ký khai 

sinh kết hợp 

đăng ký nhận 

cha, mẹ, con 

có yếu tố 

nước ngoài 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

6 

Đăng ký 

giám hộ có 

yếu tố nước 

ngoài 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

7 

Đăng ký 

chấm dứt 

giám hộ có 

yếu tố nước 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 
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STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

ngoài công 

bố tại 

trụ sở 

8 

Thay đổi, cải 

chính, bổ 

sung thông 

tin hộ tịch, 

xác định lại 

dân tộc 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

9 

Ghi vào sổ hộ 

tịch việc kết 

hôn của công 

dân Việt Nam 

đã được giải 

quyết tại cơ 

quan có thẩm 

quyền của 

nước ngoài 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

10 

Ghi vào sổ hộ 

tịch việc ly 

hôn, hủy việc 

kết hôn của 

công dân Việt 

Nam đã được 

giải quyết tại 

cơ quan có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

11 

Ghi vào sổ hộ 

tịch việc hộ 

tịch khác của 

công dân Việ 

Nam đã được 

giải quyết tạ 

cơ quan có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài (khai 

sinh giám hộ; 

nhận cha, mẹ 

con; xác định 

cha, mẹ, con 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  
Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 
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STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

nuôi con 

nuôi; khai tử; 

thay đổi hộ 

tịch) 

12 

Đăng ký lại 

kết hôn có 

yếu tố nước 

ngoài 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

13 

Thủ tục đăng 

ký khai sinh 

có yếu tố 

nước ngoài 

cho người đã 

có hồ sơ, giấy 

tờ cá nhân 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

14 

Đăng ký lại 

kết hôn có 

yếu tố nước 

ngoài 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

15 

Đăng ký lại 

khai tử có 

yếu tố nước 

ngoài 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

 *Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở (01 TTHC) 

1 

Thủ tục Thực 

hiện hỗ trợ 

khi hòa giải 

viên gặp tai 

nạn hoặc rủi 

ro ảnh hưởng 

đến sức khỏe, 

tính mạng 

trong khi 

thực hiện 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên  

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 
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STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

hoạt động 

hòa giải 

 *Lĩnh vực nuôi con nuôi (01 TTHC) 

1 

Ghi vào Sổ 

đăng ký nuôi 

con nuôi việc 

nuôi con nuôi 

đã được giải 

quyết tại cơ 

quan có thẩm 

quyền của 

nước ngoài 

Thường 

xuyên và 

khi có văn 

bản cấp trên 

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

hoặc 

công 

bố tại 

trụ sở 

Niêm yết 

tại Trụ sở 

hoặc công 

bố tại trụ sở 

 

VIII Lĩnh vực thủ tục cải cách hành chính, tiếp công dân  

 * Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính 

1 

Thủ tục hành 

chính thuộc 

thẩm quyền 

giải quyết của 

cơ quan hành 

chính nhà 

nước các cấp 

trên địa bàn 

Công khai 

thường 

xuyên 

Niêm 

yết 

công 

khai tại 

Bộ 

phận 

tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

huyện 

Qua thông 

kê các 

TTHC được 

niêm yết như 

sau: 

- Lĩnh vực 

ngành nội vụ 

(QĐ số 

493/QĐ-

UBND  ngày 

10/9/2021 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh); 

Kế hoạch - 

Đầu tư (QĐ 

số 549/QĐ-

UBND ngày 

14/10/2021 

của CT 

UBND tỉnh); 

Nông 

nghiệp&PT

NT (QĐ số 

284 /QĐ-

UBND ngày 

05/6/2021củ

a CT UBND 

tỉnh); Lao 

động-TB& 

Xã hội (QĐ 

số 304/QĐ-

UBND ngày 

Truy cập Trang thông tin điện tử 

của huyện 

(http://konray.kontum.gov.vn) 

chọn chuyên mục Thủ tục hành 

chính. 

- Hiện tất cả thủ tục hành chính đã 

được UBND tỉnh cấu hình công 

khai trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh. 

http://konray.kontum.gov.vn/
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STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

15/6/2021 

của CT 

UBND tỉnh, 

QĐ số 

601/QĐ-

UBND ngày 

23/11/2021 

phê duyệt 

quy trình 

thực hiện);  

Tài chính 

(QĐ 

số407/QĐ-

UBND ngày 

28/7/2021 

của CT 

UBND tỉnh); 

Công thương 

(Quyết định 

số 237/QĐ-

UBND ngày 

14/05/2021 

CT UBND 

tỉnh);  Xây  

dựng (QĐ số 

345/QĐ-

UBND ngày 

06/07/2021 

CT UBND 

tỉnh);  Giao 

thông -Vận 

tải (QĐ số 

213/QĐ-

UBND ngày 

22/04/2021 

CT UBND 

tỉnh); Y tế 

(QĐ số: 

301/QĐ-

UBND ngày 

11/6/2021 

CT UBND 

tỉnh); Hộ 

tịch-Chứng 

thực (QĐ số 

137/QĐ-

UBND ngày 



20 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

22/3/2021 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh); 

Lĩnh vực 

Dân tộc (QĐ 

số 865/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2019 

và QĐ số 

06/QĐ-CT 

ngày 

10/6/2022); 

Văn hóa, 

TT, DL (QĐ 

số: 209/QĐ-

UBND 

ngày19/4/20

21của CT 

UBND tỉnh); 

Thông tin & 

Truyền 

thông (Quyết 

định số: 

236/QĐ-

UBND 

ngày13 

/5/2021của 

CT UBND 

tỉnh); Tài 

nguyên-Môi 

trường (QĐ 

số 438/QĐ-

UBND ngày 

10/8/2021;Q

Đ số 

238/QĐ-

UBND ngày 

25/3/2022 

của UBND 

tỉnh Kon 

Tum); Giáo 

dục-Đào tạo 

(QĐ số 

341/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2021củ

a CT UBND 



21 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

tỉnh; Quyết 

định số 

466/QĐ-

UBND ngày 

24/8/2021 

CT UBND 

tỉnh) 

 

Lưu ý: Việc 

thực hiện 

niêm yết các 

TTHC do 

các phòng 

chuyên môn 

phụ trách 

theo ngành 

lĩnh vực 

thực hiện 

niêm yết 

công khai 

tại bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả 

2 

Tiến độ, kết 

quả giải quyết 

hồ sơ TTHC 

Công khai 

thường 

xuyên 

Công 

khai 

trên 

trang 

Thông 

tin điện 

tử 

huyện 

Biểu đồ 

thống kê 

Truy cập Trang thông tin điện tử 

của huyện 

(http://konray.kontum.gov.vn) sau 

đó chọn chuyên mục Thủ tục hành 

chính Klick chọn mục Công khai 

kết quả giải quyết TTHC (http: 

dichvucong.kontum.gov.vn) 

3 

Nội dung trả 

lời về phản 

ánh, kiến nghị 

về quy định 

hành chính 

Công khai 

thường 

xuyên 

Công 

khai 

trên 

trang 

thông 

tin điện 

tử có 

liên kết 

với 

cổng 

dịch vụ 

công 

Quốc 

gia  

Các trường 

thông tin đã 

được tích 

hợp, cấu 

hình trên 

Cổng dịch 

vụ công 

quốc gia 

Truy cập Trang thông tin điện tử 

của huyện 

(http://konray.kontum.gov.vn) sau 

đó chon chuyên mục Hệ thống 

tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến 

nghị của người dân, doanh 

nghiệp 
(https://dichvucong.gov.vn/p/phan

anhkiennghi/pakn-gui-pakn.html) 

http://konray.kontum.gov.vn/
http://konray.kontum.gov.vn/


22 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

4 

Công khai họ, 

tên, chức 

danh, số điện 

thoại của 

người đứng 

đầu, cấp phó 

của người 

đứng đầu Bộ 

phận Một cửa; 

họ, tên, chức 

danh, lĩnh vực 

công tác, số 

điện thoại của 

cán bộ, công 

chức, viên 

chức được cử 

đến làm việc 

tại Bộ phận 

Một cửa. 

Công khai 

thường 

xuyên 

Tại Bộ 

phận 

tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

huyện 

đã niêm 

yết 

bảng 

công 

khai 

thông 

tin, số 

điện 

thoại 

Trưởng 

bộ phận 

một cửa 

huyện 

Công khai 

bảng thông 

báo số điện 

thoại, đường 

dây nóng 

 

5 

Nội dung công 

khai hướng 

dẫn thực hiện 

phản ánh, kiến 

nghị của cá 

nhân, tổ chức  

Công khai 

thường 

xuyên 

Niêm 

yết 

công 

khai tại 

Bộ 

phận 

tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

huyện, 

để tại 

bàn ghi 

hồ sơ 

tại Bộ 

phận 

một cửa 

Hướng dẫn 

thực hiện 

phản ánh, 

kiến nghị 

của tổ chức, 

cá nhân 

 

 * Lĩnh vực tiếp công dân 

1 

Thông báo lịch 

tiếp công dân 

định kỳ 

07/02/2022 

Niêm 

yết tại 

Trụ sở 

Tiếp 

công 

dân 

huyện; 

Các Thông 

báo lịch tiếp 

công dân 

năm 2022 và 

Thông báo 

từng tháng 

    

http://konray.kontum.gov.vn/tin-

tuc/thong-bao/thong-bao-lich-

tiep-cong-dan-dinh-ky-thang-2-

2022.html; Niêm yết tại trụ sở tiếp 

công dân. 

http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-lich-tiep-cong-dan-dinh-ky-thang-2-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-lich-tiep-cong-dan-dinh-ky-thang-2-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-lich-tiep-cong-dan-dinh-ky-thang-2-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-lich-tiep-cong-dan-dinh-ky-thang-2-2022.html


23 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

đăng tải 

trên 

Trang 

TTĐT 

của 

huyện 

;  

2 
Kế hoạch 

TXCT 

Trước và sau 

Kỳ họp 

HĐND 

huyện 

Công 

khai 

trên 

trang 

Thông 

tin điện 

tử 

huyện 

Kế hoạch số 

15/KH-

HĐND ngày 

28/10/2022, 

Kế hoạch số 

07/KH-

HĐND ngày 

22/7/2022, 

Kế hoạch số 

02/KH-

HĐND ngày 

16/5/2022, 

Kế hoạch số 

24/KH-

HĐND ngày 

27/12/2022 

http://konray.kontum.gov.vn/chuy

en-muc-1/dien-dan-cu-tri 

 

http://konray.kontum.gov.vn/van-

ban-phap-luat/van-ban-dia-

phuong 

 

3 

Thông báo nội 

dung, thời 

gian, địa điểm 

tổ chức kỳ họp 

Trước Kỳ 

họp HĐND 

huyện 

Công 

khai 

trên 

trang 

Thông 

tin điện 

tử 

huyện 

Thông báo 

số 36/TB-

HĐND ngày 

28/10/2022, 

Thông báo 

số 15/TB-

HĐND ngày 

16/5/2022, 

Thông báo 

số 10/TB-

HĐND ngày 

22/3/2022 

http://konray.kontum.gov.vn/van-

ban-phap-luat/van-ban-dia-

phuong 

 

4 
Tài liệu Kỳ 

họp 

Trước 05 

ngày kể từ 

ngày khai 

mạc Kỳ họp 

HĐND 

huyện 

Công 

khai 

trên 

trang 

Thông 

tin điện 

tử 

huyện 

Các báo cáo, 

tờ trình, dự 

thảo nghị 

quyết trình 

tại kỳ họp 

HĐND 

huyện 

Truy cập Trang thông tin điện tử 

của huyện 

(http://konray.kontum.gov.vn) 

chọn chuyên mục Tài liệu Kỳ 

họp. 

5 Nghị quyết  

Sau 10 ngày 

kể từ ngày 

bế mạc Kỳ 

họp HĐND 

huyện 

Công 

khai 

trên 

trang 

Thông 

Các Nghị 

quyết tại kỳ 

họp 

http://konray.kontum.gov.vn/van-

ban-phap-luat/van-ban-dia-

phuong/nghi-quyet 

 

http://konray.kontum.gov.vn/chuyen-muc-1/dien-dan-cu-tri
http://konray.kontum.gov.vn/chuyen-muc-1/dien-dan-cu-tri
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong
http://konray.kontum.gov.vn/
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/nghi-quyet
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/nghi-quyet
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/nghi-quyet


24 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

tin điện 

tử 

huyện 

7 
Thông báo kết 

quả Kỳ họp 

Sau Kỳ họp 

HĐND 

huyện 

Công 

khai 

trên 

trang 

Thông 

tin điện 

tử 

huyện 

Các Thông 

báo kết quả 

Kỳ họp 

http://konray.kontum.gov.vn/van-

ban-phap-luat/van-ban-dia-

phuong 

http://konray.kontum.gov.vn/chuy

en-muc-1/dien-dan-cu-tri 

 

8 

Kế hoạch Tiếp 

công dân 

HĐND huyện 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

27/12/2021 

Công 

khai 

trên 

trang 

Thông 

tin điện 

tử 

huyện 

Kế hoạch số 

305/KH-

HĐND ngày 

27/12/2021 

http://konray.kontum.gov.vn/chuy

en-muc-2/hoat-dong-giam-sat-

cua-hdnd 

9 

Thông báo nội 

dung, thời 

gian, địa điểm 

tiếp công dân 

của HĐND 

huyện năm 

2022 

27/12/2021 

Công 

khai 

trên 

trang 

Thông 

tin điện 

tử 

huyện 

Thông báo 

số 306/TB-

HĐND ngày 

27/12/2021 

http://konray.kontum.gov.vn/chuy

en-muc-2/hoat-dong-giam-sat-

cua-hdnd 

10 

Thông báo nội 

dung, thời 

gian, địa điểm 

tiếp công dân 

giữa Thường 

trực HĐND 

huyện  và Ủy 

ban MTTQVN 

huyện năm 

2022 

25/01/2022 

Công 

khai 

trên 

trang 

Thông 

tin điện 

tử 

huyện 

Thông báo 

số 04/TB-

HĐND ngày 

25/01/2022 

http://konray.kontum.gov.vn/chuy

en-muc-2/hoat-dong-giam-sat-

cua-hdnd 

 

2 

Tiến độ, kết 

quả giải quyết 

hồ sơ TTHC 

Công khai 

thường 

xuyên 

Công 

khai 

trên 

trang 

Thông 

tin điện 

tử 

huyện 

Biểu đồ 

thống kê 

Truy cập Trang thông tin điện tử 

của huyện 

(http://konray.kontum.gov.vn) sau 

đó chọn chuyên mục Thủ tục hành 

chính Klick chọn mục Công khai 

kết quả giải quyết TTHC (http: 

dichvucong.kontum.gov.vn) 

3 Nội dung trả Công khai Công Các trường Truy cập Trang thông tin điện tử 

http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong
http://konray.kontum.gov.vn/chuyen-muc-1/dien-dan-cu-tri
http://konray.kontum.gov.vn/chuyen-muc-1/dien-dan-cu-tri
http://konray.kontum.gov.vn/


25 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

lời về phản 

ánh, kiến nghị 

về quy định 

hành chính 

thường 

xuyên 

khai 

trên 

trang 

thông 

tin điện 

tử có 

liên kết 

với 

cổng 

dịch vụ 

công 

Quốc 

gia  

thông tin đã 

được tích 

hợp, cấu 

hình trên 

Cổng dịch 

vụ công 

quốc gia 

của huyện 

(http://konray.kontum.gov.vn) sau 

đó chon chuyên mục Hệ thống 

tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến 

nghị của người dân, doanh 

nghiệp 
(https://dichvucong.gov.vn/p/phan

anhkiennghi/pakn-gui-pakn.html) 

4 

Công khai họ, 

tên, chức 

danh, số điện 

thoại của 

người đứng 

đầu, cấp phó 

của người 

đứng đầu Bộ 

phận Một cửa; 

họ, tên, chức 

danh, lĩnh vực 

công tác, số 

điện thoại của 

cán bộ, công 

chức, viên 

chức được cử 

đến làm việc 

tại Bộ phận 

Một cửa. 

Công khai 

thường 

xuyên 

Tại Bộ 

phận 

tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

huyện 

đã niêm 

yết 

bảng 

công 

khai 

thông 

tin, số 

điện 

thoại 

Trưởng 

bộ phận 

một cửa 

huyện 

Công khai 

bảng thông 

báo số điện 

thoại, đường 

dây nóng 

 

5 

Nội dung công 

khai hướng 

dẫn thực hiện 

phản ánh, kiến 

nghị của cá 

nhân, tổ chức  

Công khai 

thường 

xuyên 

Niêm 

yết 

công 

khai tại 

Bộ 

phận 

tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

huyện, 

để tại 

bàn ghi 

Hướng dẫn 

thực hiện 

phản ánh, 

kiến nghị 

của tổ chức, 

cá nhân 

 

http://konray.kontum.gov.vn/


26 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

hồ sơ 

tại Bộ 

phận 

một cửa 

IX Lĩnh vực xây dựng  

 * Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng 

1 
Công khai 
Giấy phép xây 

dựng 
30/12/2022 

Trang 

TTĐT 

của 

huyện 

Giấy phép 

xây dựng 

http://konray.kontum.gov.vn/van-

ban-phap-luat/van-ban-dia-

phuong/giay-phep-xay-dung 

 

 * Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng 

 1 
Quy hoạch xây 

dựng, quy 

hoạch đô thị 
01/12/2022 

Cổng 

thông 

tin quy 

hoạch 

xây 

dựng 

và quy 

hoạch 

đô thị 

Việt 

Nam  

Quyết định 

công bố 

công khai 

http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/
quy-hoach/7714/do-an-dieu-chinh-
quy-hoach-chung-thi-tran-dak-rve--
huyen-kon-ray--tinh-kon-tum-den-

nam-2025.aspx 

     

http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/
quy-hoach/4616/do-an-quy-hoach-
chung-xay-dung-thi-tran-huyen-ly--
huyen-kon-ray--tinh-kon-tum.aspx 

X *Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

1 

Thông báo 

Kế hoạch 

tuyển dụng 

viên chức 

Ngày ban 

hành 

- Đăng 

tải trên 

trang 

thông 

tin điện 

tử; 

- Niêm 

yết 

Thông báo 

số 96/TB-

UBND 

ngày 

07/09/2022 

của UBND 

huyện về 

việc tuyển 

dụng viên 

chức ngành 

GD&ĐT 

năm 2022  

http://konray.kontum.gov.vn/ti

n-tuc/thong-bao/thong-bao-

tuyen-dung-vien-chuc-nganh-

giao-duc-dao-tao-huyen-kon-

ray.html  

2 

Thông báo 

danh sách 

người có đủ 

Chậm nhất 

là 05 ngày 

làm việc 

- Đăng 

tải trên 

trang 

Thông báo 

số: 02/TB-

HĐTD 

http://konray.kontum.gov.vn/ti

n-tuc/thong-bao/thong-bao-

trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-

http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/giay-phep-xay-dung
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/giay-phep-xay-dung
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-dia-phuong/giay-phep-xay-dung
http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/7714/do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chung-thi-tran-dak-rve--huyen-kon-ray--tinh-kon-tum-den-nam-2025.aspx
http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/7714/do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chung-thi-tran-dak-rve--huyen-kon-ray--tinh-kon-tum-den-nam-2025.aspx
http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/7714/do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chung-thi-tran-dak-rve--huyen-kon-ray--tinh-kon-tum-den-nam-2025.aspx
http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/7714/do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chung-thi-tran-dak-rve--huyen-kon-ray--tinh-kon-tum-den-nam-2025.aspx
http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/7714/do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chung-thi-tran-dak-rve--huyen-kon-ray--tinh-kon-tum-den-nam-2025.aspx
http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/4616/do-an-quy-hoach-chung-xay-dung-thi-tran-huyen-ly--huyen-kon-ray--tinh-kon-tum.aspx
http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/4616/do-an-quy-hoach-chung-xay-dung-thi-tran-huyen-ly--huyen-kon-ray--tinh-kon-tum.aspx
http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/4616/do-an-quy-hoach-chung-xay-dung-thi-tran-huyen-ly--huyen-kon-ray--tinh-kon-tum.aspx
http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/4616/do-an-quy-hoach-chung-xay-dung-thi-tran-huyen-ly--huyen-kon-ray--tinh-kon-tum.aspx
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-dao-tao-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-dao-tao-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-dao-tao-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-dao-tao-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-dao-tao-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gd-dt.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gd-dt.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gd-dt.html
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STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

điều kiện dự 

tuyển vòng 2 

trước ngày 

tổ chức thi 

tuyển hoặc 

xét tuyển 

thông 

tin điện 

tử; 

- Niêm 

yết 

ngày 

17/10/2022 

của HĐ 

tuyển dụng 

viên chức 

ngành 

GD&ĐT 

năm 2022 

về triệu tập 

thí sinh đủ 

điều kiện 

tham dự 

vòng 2 Kỳ 

thi tuyển 

dụng viên 

chức Ngành 

GD&ĐT 

tham-du-vong-2-ky-thi-tuyen-

dung-vien-chuc-nganh-gd-

dt.html  

3 

Quyết định 

phê duyệt kết 

quả tuyển 

dụng 

10 ngày kể 

từ ngày có 

quyết định 

Đăng 

tải trên 

trang 

thông 

tin điện 

tử 

Quyết định 

số: 

405/QĐ-

UBND 

ngày 

03/11/2022 

của UBND 

huyện Kon 

Rẫy về việc 

Công nhận 

kết quả 

tuyển dụng 

viên chức 

ngành 

GD&ĐT 

năm 2022 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/van-ban-phap-

quy-huyen/quyet-dinh-ve-viec-

cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-

vien-chuc-nganh-giao-duc-va-

dao-tao-nam-2022.html  

4 

Thông báo 

kết quả tuyển 

dụng 

Chậm nhất 

là 10 ngày 

sau ngày 

nhận được 

báo cáo kết 

quả vòng 2 

của Hội 

đồng tuyển 

dụng hoặc 

Phòng Nội 

- Đăng 

tải trên 

trang 

thông 

tin điện 

tử; 

- Niêm 

yết 

Thông báo 

số: 04/TB-

HĐTD 

ngày 

08/11/2022 

của HĐ 

tuyển dụng 

viên chức 

ngành 

GD&ĐT 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/van-ban-phap-

quy-huyen/thong-bao-danh-

sach-thi-sinh-trung-tuyen-ky-

tuyen-dung-vien-chuc-nganh-

giao-duc-va-dao-tao-nam-

2022.-phu-luc-01.html  

http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gd-dt.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gd-dt.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gd-dt.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.-phu-luc-01.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.-phu-luc-01.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.-phu-luc-01.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.-phu-luc-01.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.-phu-luc-01.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.-phu-luc-01.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.-phu-luc-01.html
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STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

vụ cấp 

huyện 

năm 2022 

về việc 

công nhận 

kết quả 

trúng tuyển 

đối với thí 

sinh tham 

dự kỳ tuyển 

dụng viên 

chức ngành 

GD&ĐT 

năm 2022 

5 

Thông báo 

Kế hoạch 

tuyển dụng 

viên chức 

Ngày ban 

hành 

- Đăng 

tải trên 

trang 

thông 

tin điện 

tử; 

- Niêm 

yết 

Thông báo 

số 96/TB-

UBND 

ngày 

07/09/2022 

của UBND 

huyện về 

việc tuyển 

dụng viên 

chức ngành 

GD&ĐT 

năm 2022  

http://konray.kontum.gov.vn/ti

n-tuc/thong-bao/thong-bao-

tuyen-dung-vien-chuc-nganh-

giao-duc-dao-tao-huyen-kon-

ray.html  

6 

Thông báo 

danh sách 

người có đủ 

điều kiện dự 

tuyển vòng 2 

Chậm nhất 

là 05 ngày 

làm việc 

trước ngày 

tổ chức thi 

tuyển hoặc 

xét tuyển 

- Đăng 

tải trên 

trang 

thông 

tin điện 

tử; 

- Niêm 

yết 

Thông báo 

số: 02/TB-

HĐTD 

ngày 

17/10/2022 

của HĐ 

tuyển dụng 

viên chức 

ngành 

GD&ĐT 

năm 2022 

về triệu tập 

thí sinh đủ 

điều kiện 

tham dự 

vòng 2 Kỳ 

thi tuyển 

dụng viên 

chức Ngành 

http://konray.kontum.gov.vn/ti

n-tuc/thong-bao/thong-bao-

trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-

tham-du-vong-2-ky-thi-tuyen-

dung-vien-chuc-nganh-gd-

dt.html  

http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-dao-tao-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-dao-tao-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-dao-tao-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-dao-tao-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-dao-tao-huyen-kon-ray.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gd-dt.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gd-dt.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gd-dt.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gd-dt.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gd-dt.html
http://konray.kontum.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gd-dt.html
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STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

GD&ĐT 

7 

Quyết định 

phê duyệt kết 

quả tuyển 

dụng 

10 ngày kể 

từ ngày có 

quyết định 

Đăng 

tải trên 

trang 

thông 

tin điện 

tử 

Quyết định 

số: 

405/QĐ-

UBND 

ngày 

03/11/2022 

của UBND 

huyện Kon 

Rẫy về việc 

Công nhận 

kết quả 

tuyển dụng 

viên chức 

ngành 

GD&ĐT 

năm 2022 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/van-ban-phap-

quy-huyen/quyet-dinh-ve-viec-

cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-

vien-chuc-nganh-giao-duc-va-

dao-tao-nam-2022.html  

8 

Thông báo 

kết quả tuyển 

dụng 

Chậm nhất 

là 10 ngày 

sau ngày 

nhận được 

báo cáo kết 

quả vòng 2 

của Hội 

đồng tuyển 

dụng hoặc 

Phòng Nội 

vụ cấp 

huyện 

- Đăng 

tải trên 

trang 

thông 

tin điện 

tử; 

- Niêm 

yết 

Thông báo 

số: 04/TB-

HĐTD 

ngày 

08/11/2022 

của HĐ 

tuyển dụng 

viên chức 

ngành 

GD&ĐT 

năm 2022 

về việc 

công nhận 

kết quả 

trúng tuyển 

đối với thí 

sinh tham 

dự kỳ tuyển 

dụng viên 

chức ngành 

GD&ĐT 

năm 2022 

http://konray.kontum.gov.vn/va

n-ban-phap-luat/van-ban-phap-

quy-huyen/thong-bao-danh-

sach-thi-sinh-trung-tuyen-ky-

tuyen-dung-vien-chuc-nganh-

giao-duc-va-dao-tao-nam-

2022.-phu-luc-01.html  

XII * Lĩnh vực thể thao 

1 

Công khai 

Quy định chế 

độ chi tiêu tài 

Bắt đầu từ 

ngày Nghị 

quyết có 

Công 

bố tại 

các 

Nghị quyết 

số 

28/2013/N

 

http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.-phu-luc-01.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.-phu-luc-01.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.-phu-luc-01.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.-phu-luc-01.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.-phu-luc-01.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.-phu-luc-01.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy-huyen/thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2022.-phu-luc-01.html
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STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

chính tổ chức 

các giải thi 

đấu thể thao 

tỉnh Kon 

Tum  

hiệu lực  cuộc 

họp 

của cơ 

quan  

Q-HĐND 

ngày 

11/12/2013 

về Quy 

định chế độ 

chi tiêu tài 

chính tổ 

chức các 

giải thi đấu 

thể thao 

tỉnh Kon 

Tum  

2 

Công khai 

Quy định chế 

độ dinh 

dưỡng đặc 

thù cho các 

huấn luyện 

viên, vận 

động viên thể 

thao tập trung 

tập huấn, thi 

đấu của tỉnh 

Kon Tum 

Bắt đầu từ 

ngày Nghị 

quyết có 

hiệu lực  

Công 

bố tại 

các 

cuộc 

họp 

của cơ 

quan 

Nghị quyết 

số 

72/2020/N

Q-HĐND 

ngày 

14/12/2020 

quy định 

chế độ dinh 

dưỡng đặc 

thù cho các 

huấn luyện 

viên, vận 

động viên 

thể thao tập 

trung tập 

huấn, thi 

đấu của tỉnh 

Kon Tum 

 

3 

Công khai 

Quy định 

mức thưởng 

đối với vận 

động viên, 

huấn luyện 

viên tỉnh Kon 

tum đạt thành 

tích thi đấu 

tại các giải 

thể thao cấp 

tỉnh, khu vực 

và quốc gia  

Bắt đầu từ 

ngày quyết 

định có 

hiệu lực  

Công 

bố tại 

các 

cuộc 

họp 

của cơ 

quan, 

đơn vị 

Quyết định 

số 

07/2020/Q

Đ-UBND 

ngày 

18/02/2020 

quy định 

mức thưởng 

đối với vận 

động viên, 

huấn luyện 

viên tỉnh 

Kon tum 

đạt thành 

 



31 

STT 
Lĩnh vực/ 

Nội dung 

Thời điểm 

công khai 

Hình 

thức 

Văn bản 

công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang 

TTĐT) 

tích thi đấu 

tại các giải 

thể thao cấp 

tỉnh, khu 

vực và quốc 

gia  

XIII *Lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội 

 

 Quy định 

pháp luật an 

sinh xã hội; 

-  Cơ  quan,  tổ  

chức,  đơn  vị,  

cá  nhân chịu  

trách  nhiệm  

thực  hiện  quy  

định pháp luật; 

-  Điều  kiện,  

tiêu  chuẩn  

của  đối  tượng 

thụ hưởng; 

-  Hồ  sơ,  quy  

trình,  phương  

pháp  lựa chọn  

đối  tượng  thụ  

hưởng,  thời  

hạn thực hiện; 

- Danh sách 

đối tượng, thứ 

tự ưu tiên, 

mức được thụ 

hưởng từ quy 

định pháp luật; 

-  Báo  cáo  kết  

quả  thực  hiện  

quy  định pháp 

luật về an sinh 

xã hội trong 

thời hạn 30 

ngày kể từ 

ngày báo cáo 

quyết toán 

được phê 

duyệt. 

31/12/2021 

Công 

bố tại 

cuộc 

họp; 

niêm 

yết; 

thông 

báo 

bằng 

văn bản 

đến cơ 

quan, tổ 

chức, 

đơn vị, 

cá nhân 

có liên 

quan; 

1.Công văn 

số 

1604/UBND

-VX ngày 

31/12/2021 

về việc triển 

khai thực 

hiện Nghị 

quyết số 

68/2021/NQ

-HĐND 

ngày 

14/12/2021c

ủa Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh và đối 

tượng mới 

quy định tại 

Nghị định 

số20/2021/N

Đ-CP. 

2. Công văn 

số 

110/LĐTBX

H ngày 

23/3/2022 

của Phòng 

Lao động-

TB&XH về 

việc triển 

khai hướng 

dẫn liên 

ngành thực 

hiện chi trả 

chính sách 

trợ cấp xã 

hội qua hệ 

thống Bưu 

điện 

http://konray.kontum.gov.vn/van-

ban-phap-luat/van-ban-trung-

uong/quy-dinh-chinh-sach-tro-

giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-

bao-tr.html 

 

http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-trung-uong/quy-dinh-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tr.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-trung-uong/quy-dinh-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tr.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-trung-uong/quy-dinh-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tr.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-trung-uong/quy-dinh-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tr.html
http://konray.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-trung-uong/quy-dinh-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tr.html
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2. Các nội dung chưa công khai, minh bạch và nguyên nhân: Không. 

3. Đánh giá 

Trên cơ sở các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh(1). 

UBND huyện đã ban hành Văn bản(2) chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn huyện nghiêm túc chấp hành và thực hiện đúng quy định về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực.  

Đến thời điểm hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

huyện đã thực hiện tốt việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của 

Luật Phòng, chống tham nhũng, như việc mua sắm công; đầu tư xây dựng cơ bản; 

quản lý tài chính, ngân sách; sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản 

lý đất đai; tài sản công; công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện công bố công khai các 

thủ tục hành chính, các loại biểu mẫu, quy trình giải quyết, thời gian giải quyết và 

mức thu các loại phí, lệ phí trong giải quyết hồ sơ của tổ chức và công dân; công 

khai dự toán, quyết toán, tài chính, ngân sách bằng nhiều hình thức phù hợp (như 

niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan; công khai trên phương tiện thông tin đại 

chúng...) và báo cáo đúng thời gian quy định.   

4. Kiến nghị, đề xuất: Không. 

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Kon Rẫy về các nội dung công 

khai, minh bạch theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 thuộc lĩnh vực thanh 

tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng./.  

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên (b/c);     

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c);                                                                            

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TTr.        

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 

 
 

 

                                              
(1) Công văn số 155/UBND-NC ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công 

khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Công văn số 108/TTr-NV3 ngày 

15/02/2022 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định. 
(2) Công văn số 281/UBND-NC ngày 11/3/2022 về việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định 

của Luật Phòng, chống tham nhũng, Công văn 67/TTr ngày 26/5/2022 về  việc báo cáo các nội dung công 

khai, minh bạch. 
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