
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /BC-SKHCN Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp về nội dung Dự thảo Quyết định sửa đổi 

Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt 

động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 1114/VP-KGVX ngày 

27/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã phối hợp với các cơ quan liên 

quan, thành lập Tổ soạn thảo và xây dựng nội dung của Dự thảo Quyết định sửa đổi 

Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ban hành kèm theo 

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn (Sau 

đây viết tắt là Dự thảo Quyết định sửa đổi) và báo cáo tiếp thu , giải trình ý kiến góp 

ý, bổ sung của các cơ quan như sau: 

1. Sở KHCN đã xin ý kiến góp ý, bổ sung của các cơ quan, đơn vị liên quan tại 

Công văn số 649/SKHCN-QLCN ngày 29/8/2019. Trong đó đã đề nghị Văn phòng 

UBND tỉnh đăng tải toàn văn Dự thảo Quyêt định sửa đổi trên Cổng thông tin điện tử 

của tỉnh theo quy định. Đến hết ngày 13/9/2019, Sở KHCN đã nhận được 25 văn bản 

góp ý của 25 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong đó: 

- 19 cơ quan đồng ý hoàn toàn gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn; Ủy Ban 

kiểm tra Tỉnh ủy; Sở Ngoại vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc; Cục 

Thuế tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện Văn Lãng; UBND huyện Bình Gia; UBND 

huyện Chi Lăng; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Liên đoàn Lao động 

tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn; Sở Y tế Lạng Sơn; Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn. 

- 06 Cơ quan, đơn vị có ý kiến đóng góp: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; Sở 

Nội vụ; Sở Giao thông Vận tải; UBND thành phố Lạng Sơn; Sở Tư pháp; Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Sở KHCN đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và  

hoàn thiện Dự thảo Quyết định sửa đổi. Nội dung tiếp thu, giải trình được gửi kèm 

theo trong phần Phụ lục 1 (Nội dung tại phần Phục lục 1 được trích từ Báo cáo số 

151/BC-SKHCN ngày 16/9/2019 của Sở KHCN. Vì tại Công văn số 649/SKHCN-

QLCN ngày 29/8/2019, Sở KHCN xin ý kiến 02 Dự thảo: Dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến và Dự thảo 
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Quyết định sửa đổi. Đến nay, Nghị quyết này đã được ban hành, nên SKHCN chỉ liệt 

kê nội dung góp ý đối với Dự thảo Quyết định sửa đổi). 

2. Trên cơ sở Công văn số 3660/STP-XD&KTVBQPPL ngày 08/10/2019 của 

Sở Tư pháp về việc trả lời đề nghị thẩm định Dự thảo Quyết định sửa đổi, Sở KHCN 

đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo Quyết định sửa đổi (có nội dung giải 

trình, tiếp thu kèm theo tại Phục lục 2).  

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi 

quy định về hoạt động sáng kiến. 

 
 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Đắc 
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Phụ lục 1 

NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIÊN CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ 
(Ban hành kèm theo Báo cáo số        /BC-SKHCN ngày    /01/2020 của Sở KHCN; 

Trích Báo cáo số  151/BC-SKHCN ngày 16 /9/2019 của Sở KHCN) 

 

STT NỘI DUNG GÓP Ý 
TIẾP THU, GIẢI 

TRÌNH 

1.  Sở Nội vụ (CV số 912/SNV- BTĐKT ngày 05/9/2019)  

 a) Về căn cứ pháp lý ban hành văn bản, đề nghị cơ 

quan soạn thảo chuyển căn cứ “Khoản 2, Điều 3, 

Thông tư số 03/2019/TT-BTC...” thành một căn cứ 

riêng (đề nghị trình bày đúng theo quy định tại tại 

khoản 3 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ “Sau mỗi căn cứ phải xuống 

dòng, …”.). Đồng thời, đề nghị thống nhất ghi rõ ngày, 

tháng, năm ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTC 

trong toàn bộ nội dung của văn bản (ghi rõ ngày 15 

tháng 01 năm 2019, không ghi là ngày 15/01/2019). 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

 b) Các nội dung quy định về nội dung và mức chi cho 

Hội đồng sáng kiến; nội dung và mức chi cho phổ biến 

sáng kiến (khoản 3, Điều 1 của dự thảo): các nội dung 

đã được quy định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh, đề 

nghị không quy định lại trong Quyết định (thực hiện 

theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 8, Luật Ban hành 

Văn bản quy phạm pháp luật 2015: “.... không quy 

định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản 

quy phạm pháp luật khác”). 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

 c) Tại nội dung và mức chi khuyến khích phong trào 

thi đua lao động sáng tạo, đề nghị trích dẫn các điều, 

khoản trong Thông tư đầy đủ, chính xác (Khoản 2, 

Khoản 4, Thông tư 03/2019/TT-BTC, không nêu cụ 

thể tại Điều nào của Thông tư). 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

 d) Đề nghị bổ sung các cơ quan sau trong phần nơi 

nhận của văn bản: Các cơ quan, ban Đảng; Ủy ban 

MTTQ VN tỉnh; Các tổ chức đoàn thể tỉnh (đồng thời 

bỏ “các đoàn thể thuộc tỉnh” trong Điều 2 của dự 

thảo), lý do: các cơ quan này cũng thuộc đối tượng áp 

dụng của Quyết định.                                            

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

 Dự thảo chưa đánh số trang văn bản theo quy định. Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

2.  Văn phòng UBND tỉnh (CV 3723 /VP-KGVX, ngày  
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11/9/2019) 

- Đề nghị bỏ các footnote trong dự thảo. Nếu 

cần giải thích làm rõ thì trình bày trong Tờ trình ban 

hành Quyết định. 

- Không in nghiêng các nội dung sửa đổi trong dự 

thảo Quyết định. 

- Bổ sung Điều 3 quy định về trách nhiệm thi 

hành. 

 

 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

 

3.  Sở Giáo dục và Đào tạo (CV 2101/SGDĐT-

GDTXCN, ngày 30/8/2019)  

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định về hoạt động sáng kiến và Dự thảo Nghị 

quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện sáng 

kiến, về nội dung mức chi của Hội đồng sáng kiến và 

mức chi hỗ trợ cho đơn vị tham gia trong Dự thảo còn 

thấp, đề nghị chi theo mức từ 80% - 85% mức chi quy 

định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 

15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về 

nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà 

nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. 

 

 

 

 

 

 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

4.  Sở Giao thông Vận tải (CV 2066 /SGTVT-VP ngày 

03/9/2019) 

1. Tại khoản 2 Điều 1 (sửa đổi bổ sung Điều 14 của 

Quy định về hoạt động sáng kiến Quyết định số 

36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn) và khoản 2 Điều 1 Dự thảo Nghị quyết. Đề 

nghị bỏ từ “các tổ chức chính trị” sửa đổi như sau:  

b) Kính phí đảm bảo thực hiện hoạt động sáng 

kiến cấp cơ sở của các sở, ban, ngành, các ban đảng, 

ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức chính 

trị - xã hội, các đoàn thể cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (sau đây viết tắt là cơ quan, đơn vị) do ngân 

sách của các cơ quan, đơn vị đảm bảo, được bố trí 

trong dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

5.  UBND thành phố Lạng Sơn (CV số 2251 /UBND-

KT ngày 12/9/2019) 

Đề nghị bổ sung phần căn cứ Quyết định số 

 

 

 

Sở KHCN tiếp thu và 
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36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn; đồng thời xem xét chỉnh sửa mức chi hỗ trợ 

cho nội dung này tối đa là 10 triệu đồng/đơn vị tham 

gia như trong quy định tại tại Khoản 1, Điều 5, Thông 

tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ Tài 

chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức 

chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng 

kiến. Bởi vì, thực tế các khoản chi phí về thuê mặt 

bằng, chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian 

hàng,... cao hơn nhiều so với mức hỗ trợ, do vậy với 

mức chi hỗ trợ 10 triệu đồng để khuyến khích các đơn 

vị tham gia hội chợ, triển lãm nhằm quảng bá, giới 

thiệu các hoạt động sáng kiến tại các địa phương. 

chỉnh sửa 

6.  Sở Tƣ pháp (CV số 3270/STP-XD&KTVBQPPL 

ngày 12/9/2019) 

 

 Tên gọi dự thảo Quyết định: bỏ cụm từ "về việc", bổ 

sung cụm từ “của UBND tỉnh Lạng Sơn” và sửa lại 

thành "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban 

hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 

19/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn". 

 

 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

 Khoản 1 Điều 1: Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại 

nội dung bãi bỏ, xem xét bãi bỏ điểm b khoản 2 và 

khoản 3 Điều 10 quy định về hoạt động sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 

số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn do có dẫn chiếu đến Điều 7.  

 

 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

 Khoản 2 và 3 Điều 1 dự thảo tại nội dung quy định về 

"Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến và Nội 

dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến".  

Tuy nhiên tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 

03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính 

quy định thẩm quyền của HĐND tỉnh "Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết 

định các nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động 

sáng kiến đảm bảo phù hợp".  

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại nội dung 

này, xem xét theo hướng chỉ quy định viện dẫn các nội 

dung tại khoản 2 và 3 dự thảo về nội dung, mức chi cụ 

thể cho hoạt động sáng kiến thực hiện theo điều, 

 

 

 

 

 

 

 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 
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khoản... quy định tại Nghị quyết số....của HĐND tỉnh. 

 Điều 2 dự thảo có nội dung "Chánh Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn 

thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này".  Đề nghị xem xét bố cục 

thành Điều 3 quy định về trách nhiệm tổ chức thực 

hiện. 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

 Thể thức kỹ thuật trình bày 

- Trình bày căn cứ pháp lý thứ 4 Dự thảo Quyết 

định theo quy định tại khoản 3 Điều 61 Nghị định 

34/2016/NĐ-CP "... sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, 

cuối dòng có dấu chấm phẩy...". Khổ cuối cùng phần 

căn cứ pháp lý sửa từ “Xét” thành “Theo”.  

 

 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

 Đề nghị viết đầy đủ tên "Thông tư số 03/2019/TT-BTC 

ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính quy định về 

nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách 

nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến" khi viện 

dẫn văn bản tại Khoản 2 và 3 Điều 1 dự thảo Quyết 

định. 

 

 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

 - Đánh số trang của dự thảo Quyết định theo quy 

định tại Điều 76 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP “Trang 

của văn bản được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập, 

cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, không đánh số 

trang thứ nhất, được đặt canh giữa theo chiều ngang 

trong phần lề trên của văn bản". 

- Rà soát sửa các lỗi đánh máy tại dự thảo (Gạch 

đầu dòng thứ 2 Khoản 3 Điều 1 dự thảo Nghị quyết 

"tối đa không qua"; Tiết 1, Khoản 2 Điều 1 dự thảo 

quyết định quy định "1. Nguồn ngân sách....để. Cụ 

thể:"  thừa chữ "để";  tiết 1 Khoản 2 Điều 1 thừa dấu 

phẩy (,) giữa chữ "Lạng Sơn" và "thực hiện"). 

 

 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 
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Phụ lục 2 

NỘI DUNG TIẾP THU GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA SỞ TƢ PHÁP 
(Ban hành kèm theo Công văn số         /SKHCN-QLCN ngày    /01/2020 của Sở KHCN) 

 

STT Nội dung góp ý Giải trình, tiếp thu 

1.  
Đề nghị ghi thống nhất tên gọi dự thảo và tiêu 

đề Điều 1 (bỏ dấu phẩy ở tên gọi dự thảo). 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

2.  Tại Khoản 1 Điều 1  

 

- Dự thảo quy định “Bãi bỏ Điều 7, Khoản 2 

Điều 8, Điểm b Khoản 1 và Khoản 3 Điều 10, 

Điều 16 của Quy định về hoạt động sáng 

kiến”. Đề nghị ghi chính xác khoản có nội 

dung bãi bỏ vì khoản 1 Điều 10 Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-

UBND không có điểm b. 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo kiểm tra, rà soát 

kỹ các điều, khoản, điểm, cụm từ liên quan 

đến nội dung đặc cách công nhận sáng kiến 

của Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND để bãi 

bỏ đầy đủ. Ví dụ như: Tiêu đề Điều 3; khoản 1 

Điều 3; gạch đầu dòng thứ 2 điểm b khoản 1 

Điều 8; Điều 12 Quyết định số 36/2018/QĐ-

UBND… 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

3.  

Khoản 2 Điều 1 

Dự thảo quy định về sửa đổi, bổ sung Điều 14-

Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến. 

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1, Điều 2 

Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 

15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi 

từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động 

sáng kiến thì Thông tư quy định về nguồn kinh 

phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà 

nước để thực hiện hoạt động sáng kiến; đối với 

nguồn kinh phí hoạt động sáng kiến của doanh 

nghiệp do doanh nghiệp tự quyết định. 

Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, 

quy định dự thảo về hoạt động sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước. 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 
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- Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2019/TT-

BTC ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về nguồn kinh phí ngân sách 

nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến 

thuộc trách nhiệm thực hiện của cơ quan quản 

lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đề nghị rà soát lại đối tượng áp dụng và nguồn 

kinh phí tại khoản 1, 2 Điều 1 của dự thảo để 

phù hợp với Thông tư số 03/2019/TT-BTC. 

4.  

Dự thảo quy định nội dung sửa đổi, bổ sung 

điểm c khoản 3 Điều 15: “Xem xét, cấp kinh 

phí cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong việc tạo ra và áp dụng sáng kiến thực 

hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh để nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp 

dụng sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

theo quy định hiện hành. Cơ quan thường trực 

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh (Sở Khoa học và 

Công nghệ) sẽ tham mưu, trình UBND tỉnh 

xem xét, quyết định”. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét làm rõ nội 

dung “theo quy định hiện hành”. 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

5.  

Khoản 4 Điều 1 

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét có cần 

thiết đưa nội dung này vào dự thảo vì không có 

nội dung mới, mặt khác nội dung khoản 2, 3 

Điều 19 đã được quy định tại khoản 2, 3 Điều 

8 Thông tư số 03/2019/TT-BTC. 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

6.  
Phần nơi nhận 

Sửa địa chỉ “Như Điều 2” thành “Như Điều 3”. 

Sở KHCN tiếp thu và 

chỉnh sửa 

 

 


		2020-01-17T14:28:31+0700


		2020-01-17T14:35:41+0700


		2020-01-17T14:35:41+0700


		2020-01-17T14:35:41+0700




