
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 02 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với 

 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc 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 19/4/2018  

của UBND tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2020 số 38/CTr-

UBND ngày 30/12/2019; 

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

UBND tỉnh tại Công văn số 1114/VP-KGVX ngày 27/3/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc đồng ý 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, 

Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện các bước của quy trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật về lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, đăng tải lấy 

ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và ngày 17/01/2020 đã gửi 

Công văn số 40/SKHCN-QLCN  để đề nghị Sở Tư pháp thẩm định theo quy 

định. 

Ngày 07/02/2020 Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số 38/BC-STP. Sở 

KHCN đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện Hồ sơ Dự thảo Quyết định (Nội 

dung tiếp thu, giải trình được kèm theo tại phần Phụ lục). 

 Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định về Hồ sơ Dự thảo 

Quyết định./. 

 
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 

NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SKHCN ngày      /11/2019 của Sở KHCN) 

 

STT NỘI DUNG GÓP Ý TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

 I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Dự thảo có quy định về việc sửa đổi, bổ 

sung Điều 3, 8, 10, 12 Quy định về hoạt 

động sáng kiến. Tuy nhiên nội dung sửa đổi 

chỉ lược bỏ các cụm từ, các khoản về đặc 

cách công nhận sáng kiến; mặt khác, tại 

Điều 8 vừa bố cục nội dung bãi bỏ, vừa bố 

cục nội dung sửa đổi, bổ sung tại 02 khoản 

khác nhau (tại khoản 1, khoản 3 Điều 1 của 

dự thảo) là không hợp lý.  

Để dự thảo được ngắn gọn, đề nghị cơ quan 

soạn thảo xem xét đối với những Điều (Điều 

3, 8, 10, 12) chỉ bãi bỏ các cụm từ, các 

khoản về đặc cách công nhận sáng kiến thì 

Sở Tư pháp thấy chỉ cần bố cục thành một 

nội dung chung để bãi bỏ các nội dung về 

đặc cách công nhận sáng kiến; không cần 

sửa đổi, bổ sung theo hướng chép lại nội 

dung cả Điều như dự thảo. 

- Sở KHCN tiếp thu, chỉnh 

sửa 

 
II. TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP VÀ TÍNH THỐNG NHẤT CỦA DỰ 

THẢO VĂN BẢN 

4. 

2. Dự thảo Quyết định 

2.1. Căn cứ pháp lý  

- Căn cứ pháp lý thứ 3: Đề nghị trích 

dẫn chính xác tên căn cứ “Thông tư số 

18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định 

của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo 

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 

3 năm 2012 của Chính phủ” 

- Căn cứ pháp lý thứ 5: Sửa “Thực 

hiện” thành “Căn cứ” theo mẫu số 37 ban 

hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-

- Sở KHCN tiếp thu, chỉnh 

sửa 
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CP. 

5. 

2.2. Về bố cục các Điều của dự thảo 

văn bản 

Trên cơ sở Mẫu số 37 kèm theo Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP, đối với các nội 

dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ (ngoài các nội 

dung về hiệu lực, tổ chức thực hiện), đề nghị 

cơ quan soạn thảo bố cục thành 02 Điều: 

- Điều 1. 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 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Điều 2. Bãi bỏ một số nội sung 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 19/4/2018 

của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

+ Khoản 1. Bãi bỏ Điều 7,  khoản 2 

Điều 8, khoản 3 Điều 10, Điều 16. 

+ Khoản 2. Bãi bỏ các nội dung về 

“đặc cách công nhận sáng kiến” tại Điều 3, 

điểm b khoản 1 Điều 8, khoản 2 Điều 12. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát 

toàn bộ 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 

để bãi bỏ hết các nội dung về đặc cách công 

nhận sáng kiến. 

- Sở KHCN tiếp thu, chỉnh 

sửa 

6. 

2.3. Về nội dung sửa đổi, bổ sung 

Điều 15 (khoản 7 Điều 1 của dự thảo): 

- Trích dẫn chính xác “Nội dung và 

mức chi họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh và 

cấp cơ sở được thực hiện theo quy định tại 

Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 

14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi 

- Sở KHCN tiếp thu, chỉnh 

sửa 
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thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

 

- Các nội dung tại Khoản này được 

sao chép lại các quy định tại Khoản 2 Điều 1 

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

thì “Văn bản quy phạm pháp luật phải quy 

định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không 

quy định chung chung, không quy định lại 

các nội dung đã được quy định trong văn 

bản quy phạm pháp luật khác”.  

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, 

dẫn chiếu tới các quy định tương ứng tại 

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh để dự thảo văn 

bản được ngắn gọn. 

- Sở KHCN tiếp thu, chỉnh 

sửa 

7. III. NGÔN NGỮ, KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN 

8. 

- Bố cục văn bản: Trình bày nội dung 

sửa đổi trước, bãi bỏ sau theo mẫu số 37 ban 

hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP. 

 - Rà soát sửa lỗi đánh máy tại dự thảo 

(Khoản 6 Điều 1 “.. theo phân cấp quản lý 

ngân sách để”). 

- Sở KHCN tiếp thu, chỉnh 

sửa 
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