
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:         /BC-SKHCN 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch và Quyết định  

ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng  

tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12, năm 2020 

  

Thực hiện Công văn số 5326/VP-KGVX ngày 28/12/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020 (Cuộc thi),  

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch và Quyết định 

ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ 12 năm 2020. Đồng thời đã gửi xin ý kiến góp ý các thành viên Ban Tổ chức 

Cuộc thi (tại Công văn số 120/ SKHCN - QLCN ngày 25/02/2020). 

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được ý kiến góp ý, bổ sung của 

03/12 thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, gồm: Sở Nông nghiệp và Nông thôn, 

Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Lạng Sơn và 

09/12 thành viên Ban Tổ chức còn lại nhất trí với nội dung các dự thảo. 

Trên cơ sở các ý kiến góp ý bổ sung, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉnh 

sửa, bổ sung và hoàn thiện các Dự thảo (Nội dung tiếp thu giải trình được kèm 

theo). 

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp cho dự thảo 

Kế hoạch, Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi./. 

 

  Nơi nhận: 
- Thành viên BTC(13); 

- UBND tỉnh(bc); 

- Lưu: VT, QLCN(Hiên). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 

 

 

 

 



NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

(kèm theo báo cáo số      /BC-SKHCN ngày    /3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT NỘI DUNG GÓP Ý 
GIẢI TRÌNH, 

TIẾP THU 

1 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: (Công văn 

số 243/SNN-TSKTTH, ngày 28/02/2020) 
 

Đề nghị thống nhất tên gọi Cuộc thi Sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XII năm 

2020 hay Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12 năm 2020. 

Sở KHCN tiếp 

thu, bổ sung 

2 Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Lạng Sơn: (Công văn 1092-CV/TĐTN ngày 

28/02/2020) 

 

Tại khoản 2, Điều 10 có nội dung: “Các tác gải đoạt từ 

giải Ba trở lên sẽ được Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

xét tặng Giấy khen” đề nghị sửa thành “Các tác gải 

đoạt từ giải Ba trở lên sẽ được đề nghị Ban Chấp hành 

Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét tặng Bằng khen” 

Sở KHCN tiếp 

thu, bổ sung 

3 Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Lạng Sơn:   

 Tại Dự thảo ghi tên của Kế hoạch là “Kế hoạch triển 

khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ 16 năm 2020”. Đề nghị cơ quan 

soạn thảo xem xét sửa lại thành “Kế hoạch triển khai 

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ XII năm 2020”. 

Sở KHCN tiếp 

thu, bổ sung 
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