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V/v đề nghi ̣ thẩm điṇh dư ̣thảo Quyết định 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Lạng Sơn  

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2021 

Kính gửi: Sở Tư pháp 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020; Hướng dẫn số 15/HD-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh hướng dẫn 

công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 1463/VP-THNC ngày 19/4/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định 

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng đa ̃gửi văn bản xin ý kiến tham gia đóng 

góp của các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố; đăng tải Dư ̣thảo trên Cổng 

thông tin điêṇ tử của UBND tỉnh để lấy ý kiến nhân dân. Sở Khoa học và Công nghệ 

đã hoàn thiện Dự thảo theo ý kiến góp ý của các đơn vị. 

Để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghi ̣ 

Sở Tư pháp cho ý kiến thẩm điṇh Dư ̣thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn theo quy 

định. 

(Gửi kèm theo hồ sơ thẩm điṇh gồm: (1) Dự thảo Quyết định; (2) Dự thảo Tờ 

trình; (3)  Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức (4) Bản 

sao các ý kiến tham gia góp ý). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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Nguyễn Thị Hà 

 



Bảng  tổng hợp nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức 

(Kèm theo Công văn số         /SKHCN-VP  ngày    /7/2021 của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn) 

 

Stt Tên đơn vị Nội dung góp ý Tiếp thu, chỉnh sửa 

1 Sở Tư pháp 

1. Phần căn cứ pháp lý 

Trích dẫn đầy đủ căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

Đã tiếp thu, chỉnh sửa 

2.1. Điểm b khoản 1 Điều 3 dự thảo quy định “Giám đốc sở là người đứng 

đầu sở do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ 

hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo trước Ủy ban nhân dân, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ theo 

Quy chế làm việc và phân công của UBND tỉnh”. 

Đã tiếp thu, chỉnh sửa 

Tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP quy định “Người đứng 

đầu sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là Giám đốc 

sở), là Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

bầu, là người đứng đầu sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, 

chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. 

Tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định “Giám đốc sở 

có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; Bộ, cơ quan ngang Bộ về tổ chức, hoạt động của cơ quan 

mình…”. Đề nghị cơ quan soạn thảo quy định đầy đủ, chính xác theo quy 

định pháp luật. 



 

 

2.2. Điểm c khoản 1 Điều 3 bổ sung như sau “Phó Giám đốc sở do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc sở, là 

người giúp Giám đốc sở thực hiện ..., trừ trường hợp pháp luật có quy định 

khác” theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP. 

Đã tiếp thu, chỉnh sửa 

3. Phần nơi nhận 

Sửa “Vụ pháp luật, Văn phòng Chính phủ” thành địa chỉ nhận “Chính phủ” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 165 Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

Đã tiếp thu chỉnh sửa 

2 Sở Nội vụ 

1. Đối với dự thảo Tờ trình Đề nghị xem xét bổ sung thêm nội dung và lý 

do thay đổi tên của các phòng chuyên môn tại dự thảo Quyết định so với 

Quyết định số 08/2016/QĐUBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh tại dự 

thảo Tờ trình (Phòng Kế hoạch - Tài chính được đổi tên thành Phòng Kế 

hoạch và quản lý chuyên ngành; Phòng Quản lý công nghệ và quản lý 

chuyên ngành đổi tên thành Phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo). 

Đã tiếp thu chỉnh sửa 

2. Đối với dự thảo Quyết định Tại điểm a, khoản 1, Điều 3 dự thảo Quyết 

định, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ: “Sở Khoa học và Công nghệ 

có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc”. Lý do: Thực hiện theo quy 

định tại Đề án số 18/ĐA-UBND ngày 22/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về quy định số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh (Đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhất trí thông qua ngày 

25/6/2021). Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ được bố trí không quá 02 

Phó Giám đốc Sở. 

Không tiếp thu chỉnh sửa. Lí do: 

- Số lượng Phó Giám đốc Sở được quy 

định tại Đề án số 18/ĐA-UBND ngày 

22/5/2021 của UBND về quy định số 

lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh UBND tỉnh.  

- Khi văn bản quy định về số lượng cấp 

phó được UBND tỉnh thay đổi, Quyết 

định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

KH&CN không phải trình sửa đổi, bổ 

sung 

3 Sở Giáo dục và đào tạo 

Tại Điều 5, đề nghị bổ sung thành “Quyết định này có hiệu lực thi hành ...” 

theo Phụ lục I, Kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 06/3/2020 của 

Chính phủ. 2. Về hình thức: 

Đã tiếp thu chỉnh sửa 

 



 

Tại Điều 3.Cơ cấu tổ chức của Sở, đề nghị rà soát, điều chỉnh viết hoa từ 

“Sở” đối với các cụm từ “Giám đốc sở”, “Phó Giám đốc sở”, “người đứng 

đầu sở”, “đơn vị trực thuộc sở” thành “Giám đốc Sở”, “Phó Giám đốc Sở”, 

“người đứng đầu Sở”, “đơn vị trực thuộc Sở”. 

Đã tiếp thu chỉnh sửa 

Tại Điều 4 đề nghị xem xét trình bày theo 02 khoản thay thế hai gạch đầu 

dòng. 
Đã tiếp thu chỉnh sửa 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát toàn bộ văn bản và điều chỉnh dấu kết 

thúc tại các điểm, khoản (Điểm g Khoản 7 Điều 2; Điểm a, b Khoản 1 Điều 

4; Điều 5); thống nhất viết thường từ “ban” trong cụm từ “sở, ban, ngành” 

Đã tiếp thu chỉnh sửa 

4 
Sở Văn hóa thể thao và 

du lịch 

Tại điểm a khoản 1 Điều 3 dự thảo Quyết định quy định: “Sở Khoa học và 

Công nghệ có Giám đốc và các Phó Giám đốc”. Đề nghị cơ quan soạn thảo 

chỉnh sửa thành “Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc và không quá 02 

Phó Giám đốc”. Lý do: theo Đề án số 18/ĐA-UBND ngày 22/5/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn quy định số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn 

thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ được bố 

trí không quá 02 cấp phó. 

Không tiếp thu chỉnh sửa.  

Lí do: 

- Số lượng Phó Giám đốc Sở được quy 

định tại Đề án số 18/ĐA-UBND ngày 

22/5/2021 của UBND về quy định số 

lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh UBND tỉnh.  

- Khi văn bản quy định về số lượng cấp 

phó được UBND tỉnh thay đổi, Quyết 

định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

KH&CN không phải trình sửa đổi, bổ 

sung  

5 Công an tỉnh 

1. Tại phần căn cứ (trang 1): Đề nghị bổ sung thêm 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”; Nghị định số 

158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể tổ chức hành chính 

Không tiếp thu chỉnh sửa: Vì nội dung 

dự thảo Quyết định không chịu sự điều 

chỉnh trực tiếp của  Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP và  Nghị định 

số 158/2018/NĐ-CP. 

2. Tại khoản 1 Điều 2 nhiệm vụ, quyền hạn đề nghị bổ sung nội dung: Không tiếp thu chỉnh, sửa vì: 

- Dự thảo quyết định thành lập, sát nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo 

quy định của pháp luật; 
Nội dung này thực hiện theo quy định  

tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 



 

22/11/2018 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức 

hành chính 

- Dự thảo thành lập các Hội đồng tư vấn  khoa học và công nghệ cao; 
Nội dung này đã được quy định tại điểm 

e, khoản 6 Điều 2 của Dự thảo 

- Dự thảo quyết định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách  nhà nước trong 

phạm vi quản lý cho các tổ chức, cá nhân  theo quy định của pháp luật”; 

Nội dung này đã được quy định tại điểm 

a, khoản 6 Điều 2 của Dự thảo 

- Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Sở 

Khoa học và Công nghệ với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp 

huyện; 

Các nội dung này đã được quy định tại 

khoản 22 Điều 2 của Dự thảo.  

(Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao và theo quy định của pháp 

luật). 

 

- Tổ chức triển khai, thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ; 

bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học 

3. Đề nghị lược bỏ điểm d, khoản 9 Điều 2: “Cấp  thu  hồi giấy chứng nhận  

tổ chức giám định  sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật” tránh 

trùng lặp vì đã quy định tại khoản 4 Điều 2 dự thảo Quyết định. 

Nội dung này được quy định tại Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHCN . 

6 Sở Ngoại vụ 

Tại tờ trình: Trường hợp việc đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung thêm 10 

người làm việc so với số lượng người làm việc được Chủ tịch UBND tỉnh 

giao (tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 09/01/2021) để đảm bảo thực 

hiện nhiệm vụ của tất cả các đơn vị được xắp xếp lại không khả thi trong 

điều kiện tình hình thực tế hiện nay về tổng biên chế được giao của tỉnh, đề 

nghị Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, cân nhắc theo hướng chuyển 

bớt một số nhiệm vụ về phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở nếu có thể. 

Đơn vị không tiếp thu chỉnh sửa: Lý do 

đơn vị đã giảm 02 đơn vị sự nghiệp công 

lập thành 01 đơn vị công lập theo tinh 

thần tinh gọn bộ máy và các nhiệm vụ 

của đơn vị công lập không thể về phòng 

chuyên môn nghiệp vụ của Sở vì phòng 

chuyên môn của Sở chỉ thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước theo quy định cụ 

thể tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN 

7 UBND huyện Đình Lập Tại Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn. Mục 17. Quy định cụ thể chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng, 

Không tiếp thu chỉnh sửa. Vì việc quy 

định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền 



 

thanh tra trực thuộc Sở và các phòng chuyên  môn, nghiệp vụ trực thuộc 

Chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và 

Công nghệ và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cần cụ thể chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của 5 phòng chuyên  môn; 1 Đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở và 1 Đơn vị sự nghiệp công lập. 

hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ, văn phòng, thanh tra trực thuộc Sở 

và các phòng chuyên  môn, nghiệp vụ 

trực thuộc Chi cục, đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở do Sở KH&CN ban hành ở một 

quyết định khác sau khi UBND tỉnh ban 

hành Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ của Sở  

8 

Đoàn đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

Nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo  

9 Văn phòng UBND tỉnh Nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo  

10 

UBND các huyện: 

- Bắc Sơn; 

- Bình Gia; 

- Văn Quan; 

- Văn Lãng; 

- Chi Lăng; 

- Hữu Lũng; 

- Lộc Bình; 

- Cao Lộc 

Nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo  

11 
Sở Giao thông vận tải, 

Công thương 
Nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo  

12 Sở Tài chính Nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo  

13 Sở Xây dựng Nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo  

14 Sở Kế hoạch và Đầu tư Nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo  

15 
Sở Lao động thương binh 

và Xã hội 
Nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo  

16 Sở Nông nghiệp và phát Nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo  



 

 

 

triển nông thôn 

17 Sở Y tế Nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo  

18 
Sở Thông tin và truyền 

thông 
Nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo  

19 Thanh tra tỉnh Nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo  

20 Ban dân tộc Nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo  

21 Ban Nội chính Nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo  

22 

Ban quản lý khu khi kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng 

Lạng Sơn 

Nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo  
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