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Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Công văn số 466/UBND-THNC ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát nội dung trình kỳ họp giữa năm 2020 HĐND 

tỉnh khóa XVI. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức rà soát các 

nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020. Qua kết quả rà soát, Sở KH&CN đăng ký xây 

dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh trong nội dung trình kỳ họp năm 2020 HĐND 

tỉnh khóa XVI, cụ thể như sau:  

1. Căn cứ pháp lý:  Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư 27/2018/TT-BTC của 

Bộ Trưởng 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 dành cho thanh thiếu niên nhi đồng, quy định: “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” và điểm b khoản 4 Điều 5 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 năm 2025, quy định: "nội dung và mức chi áp dụng đối với hội thi, 

cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật do các Bộ, cơ quan trung ương 

và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quy định tại Thông tư số 

27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính". 

2. Sự cần thiết ban hành: Để quy định rõ mức chi và thực hiện thống nhất 

việc quản lý nhà nước về hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi 

sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng; Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Tên văn bản: Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi cho hoạt động 

tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi 

đồng; Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

4. Thời gian dự kiến trình HĐND tỉnh: Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020. 

Đề xuất trên Sở KH&CN đã trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 17/TTr-

SKHCN ngày 16/3/2020 về việc Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng 

tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn và UBND tỉnh đã có Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 
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02/4/2020 đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi cho tổ 

chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc 

thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Kính gửi Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn tổng hợp theo quy định./. 

 

  

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLCN; 

- Lưu: VT, VP (tthai). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Bế Thị Thu Hiền 
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