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Số:         /SKHCN-QLCN 

V/v thực hiện mức chi kinh phí tổ chức các 

Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn. 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 02 năm 2020 

Kính gửi: Sở Tài chính 
 

Căn cứ Thông tư 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy 

định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công 

nghệ Việt Nam, hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên 

nhi đồng, 

Hằng năm, trên cơ sở dự toán đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 

Tài chính thẩm định và trình UBND phê duyệt, giao dự toán. Trên cơ sở đó, Sở 

Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện áp dụng trực tiếp nội dung và mức 

chi theo quy định tại Thông tư 27/2018/TT-BTC cho công tác tổ chức Các cuộc 

thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn (gồm Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh 

thiếu niên Nhi đồng và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn).  

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ thấy 

rằng: 

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 27/2018/TT-BTC: “Các mức 

chi quy định tại Điều này là mức chi tối đa từ nguồn ngân sách nhà nước. Căn 

cứ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, các bộ, cơ quan trung ương và 

các địa phương ban hành theo thẩm quyền các mức chi cụ thể đối với các hội 

thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật của bộ, cơ quan trung 

ương và địa phương, đảm bảo không vượt quá mức quy định tại Điều này”. 

Đồng thời, theo thống kê ban đầu, hiện nay đã có 27 tỉnh, thành phố đã 

ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tổ chức Các 

cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh. Trong đó gồm các tỉnh, thành phố như: 

- Năm 2018, gồm 10 tỉnh: Lào Cai, Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Giang, Bình 

Đinh, Trà Vinh, Đồng Tháp, Phú Yên, Ninh Thuận, Vĩnh Long. 

- Năm 2019, gồm 16 tỉnh: Đồng Nai, Gia Lai, Hải Phòng, TP Hồ Chí 

Minh, Kontum, Bắc Cạn, Kiên Giang, Hòa Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Tuyên 

Quang, Bình Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đắc Nông, Thái Nguyên, Quảng Ngãi. 

Riêng tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định cá biệt của UBND tỉnh (Quyết định 

số 753/QĐ-UBND ngày 18/4/2019). 



- Năm 2020, gồm 01 tỉnh: Thừa thiên Huế (Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND ngày 06/02/2020). 

Do nội dung của Thông tư 27/2018/TT-BTC thuộc lĩnh vực tài chính quy 

định riêng về mức chi và để thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện, Sở Khoa 

học và Công nghệ trân trọng đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, chủ trì tham mưu, 

trình cấp có thẩm quyền đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định 

mức chi tổ chức Các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Tài chính./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư Pháp; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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