
 

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 7 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp về nội dung Dự thảo  

Quy định về nội dung và mức chi đối với các hội thi sáng tạo kỹ thuật, 

cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và cuộc thi khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

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

UBND tỉnh, tại Công văn số 1934/VP-KGVX ngày 18/5/2020, về việc xây dựng 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về nội dung và mức chi đối với các hội thi 

sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và cuộc thi khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Dự thảo 

Nghị quyết). 

 Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã phối hợp với các cơ quan liên 

quan xây dựng xin ý kiến góp ý, bổ sung của các cơ quan, đơn vị liên quan đối 

với Dự thảo Nghị quyết nêu trên (Công văn số 490/SKHCN-QLCN ngày 

29/6/2020). 

Đến nay, Sở KHCN đã nhận được 18 văn bản góp ý của 18 cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh. Trong đó: 

- 13 cơ quan đồng ý hoàn toàn, gồm: UBND các huyện: Bắc Sơn, Bình 

Gia, Văn Quan, Văn Lãng, Tràng Định, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình 

Lập, UBND thành phố Lạng Sơn, Sở Giao thông vận tải, Hội LHPN tỉnh, Liên 

hiệp các Hội KHKT tỉnh. 

- 05 cơ quan có ý kiến đóng góp: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc.  

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

hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch (Nội dung tiếp thu, giải trình được gửi kèm theo 

trong phần Phụ lục).  

 Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về Dự thảo Nghị quyết quy 

định về nội dung và mức chi đối với các hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng 

tạo thanh thiếu niên nhi đồng và cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN (HTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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Phụ lục 

NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

Ban hành kèm theo Báo cáo số     /BC-SKHCN ngày    /7/2020 

 của Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn) 

 

Stt Nội dung góp ý Tiếp thu, chỉnh sửa 

1.  Công văn số: 2517/STP- 

XD&KTVBQPPL ngày 13/7/2020 của 

Sở Tư Pháp 

      1. Phần căn cứ pháp lý 

- Căn cứ pháp lý thứ 3: “Căn cứ Luật 

Ngân sách nhà nước ngày năm 2015", 

sửa thành “Căn cứ Luật Ngân sách nhà 

nước ngày 25 tháng 6 năm 2015”. 

- Căn cứ pháp lý thứ 5: Đề nghị ghi chính 

xác thẩm quyền ban hành Thông tư là Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

      2. Điều 1 bổ sung và sửa thành 

“1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này 

quy định về nội dung và mức chi đối với 

Hội thi… 

2. Đối tượng áp dụng: Nghị quyết này áp 

dụng đối với…”. 

Khoản 2 Điều 1 - Đối tượng áp dụng: Bổ 

sung nhóm đối tượng áp dụng là: Các cơ 

quan nhà nước; các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan trong việc tham 

gia tổ chức, xét tặng giải thưởng thuộc 

phạm vi quy định của dự thảo. 

        3. Điểm d Khoản 1 Điều 2 dự thảo 

quy định “Số lượng các giải thưởng quy 

định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 

1 Điều này thực hiện theo Thể lệ (hoặc 

Điều lệ) tổ chức Các cuộc thi sáng tạo 

được Ban Tổ chức các cuộc thi sáng tạo 

cấp tỉnh (Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Cuộc 

thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 

hoặc Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo) phê duyệt”. Đề nghị bỏ đoạn chú 

thích “(Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Cuộc 

thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 

 

 

Đã tiếp thu, chỉnh sửa 
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hoặc Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo)”, nội dung này đã sử dụng từ ngữ 

viết tắt và được giải thích tại Khoản 1 

Điều 1 dự thảo.  

        Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn 

thảo rà soát Hội thi sáng tạo kỹ thuật; 

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng hoặc Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được 

gọi là “Các cuộc thi sáng tạo” tại toàn bộ 

dự thảo cho thống nhất (Khoản 2 Điều 1 

và Khoản 2 Điều 2 Các cuộc thi sáng tạo 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; điểm d 

Khoản 1 Điều 2 Các cuộc thi sáng tạo 

cấp tỉnh; Khoản 6 Điều 2 Các cuộc thi 

sáng tạo kỹ thuật). 

           4. Khoản 2 Điều 2   

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bỏ 

cụm từ “về việc”, trích dẫn chính xác tên 

các văn bản được viện dẫn “Quyết định 

số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 

ban hành quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 

10/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban 

hành kèm theo Quyết định số 

57/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh”. 

Bổ sung việc dẫn chiếu thực hiện theo 

quy định của Luật Thi đua, khen thưởng 

và các văn bản hướng dẫn thi hành lên 

trước.  

        5. Khoản 3 và 4 Điều 2 dự thảo quy 

định Mức chi bằng mức chi tối đa quy 

định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 Thông 

tư số 27/2018/TT-BTC. Đề nghị cơ quan 

soạn thảo xem xét, có giải trình về nội 

dung này. 

        6. Thể thức kỹ thuật trình bày 

- Sửa lỗi đánh máy tại Khoản 8 Điều 2 
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thành Khoản 7 Điều 2. 

- Trang của dự thảo Nghị quyết đặt canh 

giữa theo chiều ngang trong phần lề trên 

của văn bản, không đánh số trang thứ 

nhất. 

 

2.  
Công văn số: 1468/STC-HCSN, ngày 

17/7/2020 của Sở Tài Chính 

      1. Căn cứ pháp lý  

- Bỏ các căn cứ 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”; vì không phải là căn cứ pháp 

lý trực tiếp và xem xét ban hành Nghị 

quyết riêng cụ thể hóa quy định đối với 

nội dung, mức chi theo Thông tư này. 

 

Sở KHCN bảo lưu ý kiến đồng 

thời thêm chi tiết nội dung có liên 

quan tại điểm b khoản 4 Điều 5 

Thông tư 45/2019/TT-BTC 

 

 - Xem xét bổ sung thêm cụm từ Căn cứ  

trước cụm từ Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019; 

 

Đã tiếp thu, chỉnh sửa 

 - Bổ sung thêm sau cụm từ Căn cứ tại 

khoản 7, Điều 3 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. 

- Sở KHCN bảo lưu ý kiến.  

- Lí do: Trường  hợp văn bản quy 

định  chi  tiết  nhiều điều, khoản  

hoặc  vừa quy định  chi tiết các 

điều, khoản được giao vừa  quy  

định  các  nội  dung khác thì 

không nhất thiết phải nêu  cụ thể 

các  điều,  khoản được giao quy 

định chi tiết tại phần căn cứ ban 

hành văn bản (theo  khoản 2  Điều  

61  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) 

 

            2. Phạm vi điều chỉnh và đối  
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tượng áp dụng: Đề nghị bỏ nội dung cuộc 

thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, xem xét ban hành 

Nghị quyết riêng cụ thể hóa quy định đối 

với nội dung, mức chi để phù hợp với nội 

dung, mức chi quy định tại 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. Đồng thời xem xét 

tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND 

trình ban hành quy định Nghị quyết quy 

định mức chi thực hiện Thông tư số 

45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ 

Trưởng Bộ Tài chính. 

Sở KHCN bảo lưu ý kiến vì Sở 

KHCN đã tham mưu ban hành 

Nghị quyết số 13/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 quy định 

nội dung và mức chi hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo 

         3. Nội dung mức chi 

         Tại điểm a, b, khoản 1, Điều 2 dự 

thảo Nghị quyết cơ quan chủ trì soạn 

thảo quy định chi tiết lại đối với 02 nội 

dung, mức chi “Chi giải thưởng cho các 

tổ chức, cá nhân có các công trình, giải 

pháp, dự án đoạt giải thưởng tại Các cuộc 

thi sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, 

đề nghị đơn vị xem xét xây dựng mức chi 

giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật và 

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi 

đồng thống nhất bằng khoảng 60% so 

mức chi quy định tại Thông tư để động 

viên, khuyến khích thu hút thanh niên, 

thế hệ trẻ tham gia các cuộc thi sáng tạo, 

tạo nguồn lực trí thức trẻ tham gia cuộc 

thi sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, cụ 

thể như sau: 

a) Đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật: 

- Giải nhất: 25.000.000 đồng/giải; 

- Giải nhì: 20.000.000 đồng/giải; 

- Giải ba: 15.000.000 đồng/giải; 

- Giải khuyến khích: 5.000.000 

đồng/giải. 

b) Đối với Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu 

 

 

         Đã tiếp thu, chỉnh sửa 
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niên nhi đồng: 

- Giải đặc biệt: 10.000.000 đồng/giải; 

- Giải nhất: 7.000.000 đồng/giải; 

- Giải nhì: 5.000.000 đồng/giải; 

- Giải ba: 4.000.000 đồng/giải; 

- Giải khuyến khích: 2.500.000 

đồng/giải. 

*. Bỏ điểm d, khoản 1, Điều 2 Cuộc thi 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như nội 

dung đã nêu tại Phạm vi điều chỉnh và 

đối tượng áp dụng. 

 4. Tại biểu số liệu dự toán kinh phí 

đề nghị bổ sung cột mức chi tại Thông tư 

số 27/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, 

mức chi một số tỉnh lân cận đã ban hành 

Nghị quyết để tham khảo so sánh. Đồng 

thời rà soát tính toán lại kinh phí dự kiến 

thực hiện 01 năm khi Nghị quyết ban 

hành, để đủ cơ sở báo cáo UBND tỉnh về 

nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện. 

5. Các nội dung, mức chi tại dự 

thảo Nghị quyết quy định thực hiện theo 

Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 

tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính, đề 

nghị xem xét viết thành một nội dung để 

thuận tiện trong việc theo dõi, tra cứu 

thực hiện. 

6. Xem xét chỉnh sửa 1 số lỗi dấu 

cách tại dự thảo Nghị quyết như: “2. Đối 

tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có 

công trình, giải pháp, dự án được xét tặng 

và nhận giải thưởng tại Các cuộc thi sáng 

tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; “Điều 

4.Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban 

nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết”; “Nghị quyết này đã được 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa 

XVI, Kỳ họp thứ …….thông qua 

ngày….. tháng…..năm 2020 và có hiệu 

lực từ ngày…..tháng…..năm 2020”. 

 

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp 

thu, chỉnh sửa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-27-2018-tt-btc-che-do-tai-chinh-to-chuc-giai-thuong-sang-tao-khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam-380050.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-27-2018-tt-btc-che-do-tai-chinh-to-chuc-giai-thuong-sang-tao-khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam-380050.aspx
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Xem xét tại khoản d, Điều 2 đề 

nghị đưa cụm từ phê duyêt cuối khoản d 

như sau: 

 “d) Số lượng các giải thưởng quy 

định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 

1 Điều này thực hiện theo Thể lệ (hoặc 

Điều lệ) tổ chức Các cuộc thi sáng tạo 

được Ban Tổ chức các cuộc thi sáng tạo 

cấp tỉnh phê duyệt (Hội thi sáng tạo kỹ 

thuật; Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên 

nhi đồng hoặc Cuộc thi khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo). 

3.  
Tỉnh Đoàn: CV:1292-CV/TĐTN-TH, 

ngày 14/7/2020 

Đề nghị tăng số lượng cơ cấu giải thưởng 

cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng  

 

Sở KHCN bảo lưu ý kiến 

 

4.  
Công văn số: 1089/SNN-TSKTTH ngày 

13/7/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Dự thảo, 

mức chi giải thưởng đối với Hội thi sáng 

tạo kỹ thuật không thống nhất với mục I 

phần A của bản Khái toán kinh phí kèm 

theo 

 

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp 

thu, chỉnh sửa 

 

5.  Công văn số: 1530-UBND/KT&HT 

Ngày 03/7/2020 của UBND huyện Cao 

Lộc 

+ Giảm mức chi giải ba, giải khuyến 

khích tương ứng là 4.000.000 đồng và 

2.000.000 đồng nhằm phân biệt rõ chất 

lượng giữa các giải với nhau. 

+ Giảm số lượng giải khuyến khích từ 10 

xuống 5 giải để tăng chất lượng cuộc thi. 

 

Sở Khoa học và Công nghệ đã 

tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến của 

Sở Tài chính 
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