
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số: 906 /SKHCN-VP 

V/v đề xuất, đăng ký các nội dung  
chương trình làm việc năm 2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày  13 tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi:  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Thực hiện Công văn số 1022/UBND-TH ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc đề xuất, đăng ký các nội dung chương trình làm việc năm 2020. 
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã tiến hành rà soát các nhiệm vụ để thực hiện trong năm 2020 đối với 02 nội 
dung sau: 

1. Đề xuất với UBND tỉnh những nội dung xây dựng Nghị quyết của HĐND 
tỉnh do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2020: Không có đề 
xuất. 

2. Đăng ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các nội dung báo cáo, 
chương trình, đề án,… cần trình tại các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ trong năm 
2020 thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh: Đề xuất 03 nội dung (chi tiết theo 
biểu đính kèm). 

Kính gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng QLKH, QLCN&QLCN; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

  (Đã ký)   

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

 

 

 



DANH MỤC NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NĂM 2020 
(Kèm theo Công văn số 906 /SKHCN-VP ngày  13 /11/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 
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Chương trình 
nghiên cứu, 
ứng dụng 
tiến bộ 
KHCN trong 
phát triển sản 
xuất sản 
phẩm thuộc 
Chương trình 
mỗi xã một 
sản phẩm. 

Quyết 
định của 
UBND 

tỉnh 

 

Căn cứ Quyết định 1533/QĐ-
UBND  về phê duyệt đề án” 
Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2019-2020, định hướng đến năm 
2030. 

Các tổ chức, cá nhân 

 

Phê duyệt các nội dung 
thực hiện để phát triển 
sản xuất các sản phẩm 
thuộc Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm. gồm: 

- Công tác nghiên cứu, 
ứng dụng  tiến bộ khoa 
học và công nghệ. 

- Phát triển tài sản trí tuệ 

- Hỗ trợ xây dựng tiêu 
chuẩn, mã số mã vạch, 
truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm 

- Phát triển thương hiệu  

  

- Sở Khoa 
học và 
Công nghệ 

- Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn; 
Sở Công 
thương và 
UBND các 
huyện, 
thành phố 

 

Quyết định 
1533/QĐ-UBND  về 
phê duyệt đề án” 
Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm tỉnh 
Lạng Sơn giai đoạn 
2019-2020, định 
hướng đến năm 
2030. 

Quý 
III 
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Quyết định 
sửa đổi một 
số nội dung 
của Quyết 
định số 
36/2018/QĐ-
UBND ngày 
19/4/2018 
quy định về 
hoạt động 
sáng kiến 
trên địa bàn 
tỉnh Lạng 
Sơn. 

Quyết 
định của 
UBND 

tỉnh 

 

- Ngày 15/01/2019, Bộ Tài chính 
đã ban hành Thông tư số 
03/2019/TT-BTC quy định về 
nguồn kinh phí, nội dung và mức 
chi từ ngân sách nhà nước để thực 
hiện hoạt động sáng kiến. Do vậy, 
nội dung liên quan đến kinh phí 
của hoạt động sáng kiến tại Quyết 
định số 36/2018/QĐ-UBND đến 
nay không còn phù hợp với quy 
định tại Thông tư số 03/2019/TT-
BTC. 

-  Đối với quy định về các trường 
hợp đặc cách và thẩm quyền công 

- Đối tượng: Các cơ 
quan, tổ chức và cá 
nhân có liên quan đến 
hoạt động sáng kiến 
trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Phạm vi điều chỉnh: 
Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quyết định 
số 36/2018/QĐ-UBND 
ngày 19/4/2018 của 
UBND tỉnh ban hành 
quy định về hoạt động 
sáng kiến trên địa bàn 

Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quyết định số 
36/2018/QĐ-UBND  
ngày 19/4/2018 của 
UBND tỉnh, trong đó 
bao gồm 02 nội dung 
chính, cụ thể là: 

- Sửa đổi, một số nội 
dung liên quan đến kinh 
phí của hoạt động sáng 
kiến trên địa bàn tỉnh tại 
Quyết định số 
36/2018/QĐ-UBND cho 
phù hợp với quy định tại 

- Sở Khoa 
học và 
Công nghệ 

- Sở Tư 
pháp, Văn 
phòng 
UBND 
tỉnh, các 
Sở, ngành 
và UBND 
các huyện. 

 

- Nghị định số 
13/2012/NĐ-CP 
ngày 02/3/2012 của 
Chính phủ ban hành 
Điều lệ Sáng kiến; 

- Thông tư số 
18/2013/TT-
BKHCN ngày 
01/8/2013 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ 
hướng dẫn thi hành 
một số quy định của 
Điều lệ Sáng kiến, 

Tháng 
4 

 



 nhận đặc cách cần phải sửa đổi, 
bổ sung một số điều cho phù hợp 
với quy định tại Nghị định 
13/2012/NĐ-CP, Thông tư 
03/2019/TT-BTC và Thông tư 
18/2013/TT-BKHCN. 

- Ngày 27/3/2019 Văn phòng 
UBND tỉnh đã thông báo ý kiến 
của lãnh đạo UBND tỉnh về việc 
đồng ý, đồng thời, giao Sở Khoa 
học và Công nghệ chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên quan tiến 
hành xây dựng Quyết định nói 
trên theo đúng quy định của Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật và các văn bản hướng dẫn thi 
hành (tại Công văn 1114/VP-
KGVX ngày 27/3/2019). 

- Sau khi Nghị quyết của HĐND 
tỉnh quy định nội dung và mức chi 
thực hiện hoạt động sáng kiến trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn được ban 
hành (UBND tỉnh đã có Tờ trình 
số 126/TTr-UBND ngày 
11/11/2019 trình HĐND tỉnh).  
UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết 
định nếu trên 

tỉnh Lạng Sơn. Trong 
đó, quy định chi tiết về 
sáng kiến và các điều 
kiện công nhận sáng 
kiến; thẩm quyền và 
trình tự xét, công nhận 
sáng kiến; kinh phí 
cho hoạt động sáng 
kiến; nghĩa vụ của tác 
giả sáng kiến; các biện 
pháp quản lý và hỗ trợ 
hoạt động sáng kiến 
trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn 

Thông tư 03/2019/TT-
BTC và Nghị quyết của 
HĐND tỉnh. 

- Sửa đổi nội dung liên 
quan đến các trường hợp 
đặc cách và thẩm quyền 
công nhận đặc cách cho 
phù hợp với Nghị định 
13/2012/NĐ-CP và 
Thông tư 18/2013/TT-
BKHCN. 

ban hành kèm theo 
Nghị định số 
13/2012/NĐ-CP 
ngày 02/3/2012; 

- Thông tư số 
03/2019/TT-BTC 
ngày 15/01/2019 
quy định về nguồn 
kinh phí, nội dung 
và mức chi từ ngân 
sách nhà nước để 
thực hiện hoạt động 
sáng kiến. 
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Quyết định 
quy định hỗ 
trợ hệ sinh 
thái khởi 
nghiệp đổi 
mới sáng tạo 

Quyết 
định của 
UBND 

tỉnh 

 

- Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 
45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 
quy định quản lý tài chính thực 
hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia đến 2025, HĐND cấp 
tỉnh quyết định cụ thể các nội 
dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù 
hợp”. 

- Ngày 08/11/2019, Sở KHCN đã 
có Tờ trình số 61/TTr-SKHCN về 

- Phạm vi điều chỉnh: 
Quy định hoạt động hỗ 
trợ khởi nghiệp sáng 
tạo và tạo lập hệ sinh 
thái khởi nghiệp sáng 
tạo trên địa bàn tỉnh 
thuộc Đề án hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo đến 
năm 2025 trên địa bàn 
tỉnh. 

- Đối tượng áp dụng 

+ Các tổ chức, doanh 
nghiệp, cá nhân, nhóm 

Quy định nội dung và 
mức chi hỗ trợ cho hoạt 
động khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh theo quy định 
tại Thông tư số 
45/2019/TT-BTC ngày 
19/7/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính, cụ 
thể: 

- Chi để tổ chức sự kiện 
ngày hội khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; 

- Chi để phát triển hoạt 

- Sở Khoa 
học và 
Công nghệ 

- Sở Tư 
pháp, Văn 
phòng 
UBND 
tỉnh, các 
Sở, ngành 
và UBND 
các huyện. 

 

- Thông tư số 
45/2019/TT-BTC 
ngày 19/7/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định quản 
lý tài chính thực hiện 
Đề án “Hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo 
quốc gia đến 2025”. 

 

Tháng 
4 

 



việc đề nghị ban hành Nghị quyết 
quy định nội dung và mức chi hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn đến năm 2025. Dự kiến 
Tờ trình trên sẽ được thẩm tra 
(theo 654/TB-HĐND-KTNS ngày 
01/11/2019) và trình phiên họp 
UBND tỉnh thường kỳ tháng 
11/2019 (kỳ 2) tại Thông báo số 
129/TB-VP ngày 11/11/2019. 

- Sau khi Nghị quyết trên được 
ban hành, để có thể triển khai trên 
địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và 
Công nghệ tham mưu, đề xuất 
UBND tỉnh ban hành Quyết định 
quy định hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo. 

 

cá nhân (sau đây gọi 
tắt là tổ chức, cá nhân) 
có sản phẩm, dự án 
khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo với khả năng 
tăng trưởng nhanh dựa 
trên khai thác tài sản 
trí tuệ, công nghệ, mô 
hình kinh doanh mới 
trên địa bàn tỉnh. 
Doanh nghiệp khởi 
nghiệp có thời gian 
hoạt động không quá 
05 năm kể từ ngày 
được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh 
nghiệp lần đầu, hoạt 
động trên địa bàn tỉnh. 

+ Các cơ quan quản lý 
nhà nước, các doanh 
nghiệp, tổ chức, cá 
nhân liên quan đến 
hoạt động khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo trên 
địa bàn tỉnh. 

động đào tạo, nâng cao 
năng lực và dịch vụ cho 
khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo; 

- Chi để phát triển cơ sở 
vật chất - kỹ thuật phục 
vụ hoạt động khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; 

- Chi đối với hoạt động 
truyền thông về khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; 

+ Chi đối với hoạt động 
kết nối mạng lưới khởi 
nghiệp; 

+ Chi hỗ trợ đối với 
doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; 

- Chi phục vụ công tác 
quản lý, hoạt động 
chung của Đề án hỗ trợ 
hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo đến 
năm 2025 trên địa bàn 
tỉnh. 
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