
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TTr-SKHCN Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh 

thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14 (năm 2022) 

 

 

Kính gửi: Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh 

thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành 

cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14 (năm 2022) (sau đây 

viết tắt là Ban tổ chức); 

Thực hiện Công văn 324/VP-KGVX ngày 24/01/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi 

đồng năm 2022,  

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

Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi 

đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14 (năm 2022) và đã gửi xin ý kiến các cơ quan đơn 

vị là thành viên Ban Tổ chức.  

Sau khi nhận được các ý kiến của các thành viên Ban Tổ chức, Sở Khoa 

học và Công nghệ đã chỉnh lý, hoàn thiện các Dự thảo. Nội dung tiếp thu, giải 

trình các ý kiến của các đơn vị được kèm theo tại Phụ lục. Sở Khoa học và Công 

nghệ kính trình đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định. 

Tài liệu gửi kèm: Dự thảo Kế hoạch tổ chức; dự thảo Quyết định ban 

hành Thể lệ Cuộc thi được gửi kèm theo. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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Phụ lục 

TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO KẾ HOẠCH, THỂ LỆ CUỘC 

THI SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG 

TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ 14 NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Tờ trình số        /TTr-SKHCN ngày     /02/2022 của 

Sở Khoa học và Công nghệ) 
 

STT Ý kiến góp ý 
Giải trình, tiếp thu ý 

kiến 

1 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  

 Nhất trí với dự thảo  

2 Tỉnh đoàn thanh niên  

  - Nhất trí với dự thảo  

3 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh   

 - Nhất trí với dự thảo  

4 Sở Tài chính  

 1. Đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức: 

Tại mục III dự thảo kế hoạch quy định: Kinh 

phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà 

nước, theo các định mức, quy định hiện hành; các 

nguồn tài chính hợp pháp khác của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân và các quỹ đầu tư trong và ngoài 

nước (nếu có). 

Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo xem xét 

chỉnh sửa lại: “Kinh phí tổ chức Cuộc thi Sáng tạo 

dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ 14 (năm 2022) được bố trí từ nguồn kinh 

phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022 đã 

được giao cho Sở Khoa học và Công nghệ tại 

Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022’’. 

Đã tiếp thu 

2. Đối với dự thảo Thể lệ cuộc thi: 

- Tại Điều 10. Giải thưởng Đề nghị đơn vị chủ 

trì soạn thảo bổ sung thực hiện theo Nghị quyết số 

Đã tiếp thu 
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15/2020/NQ-HĐND  ngày  14/02/2020 Quy định 

nội dung và mức chi 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 cấp tỉnh trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

- Tại Điều 11. Kinh phí, đề nghị bổ sung cụm 

từ công nghệ như sau 

1. Kinh phí tổ chức Cuộc thi từ các nguồn sau: 

- Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệnăm 

2022; 

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân (nếu có). 

5 Sở Giáo dục và Đào tạo  

 Những nội dung góp ý đối với dự thảo thể lệ 

- Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối 

với đề tài dự thi Nội dung điều 5 mới chỉ đưa ra 

yêu cầu đối với đềtài dựthi, chưa đưa ra tiêu chuẩn, 

tiêu chí đánh giá đối với đề tài dự thi do đó cần bổ 

sung những tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cho sản 

phẩm dự thi (như sản phẩm được đánh giá dựa trên 

những tiêu chí nào, khoảng điểm cho từng tiêu chí). 

- Đề nghị giữ 

nguyên như dự thảo. 

-  Lý do: Trong 

quá trình chấm đánh 

giá, BTC sẽ có quyết 

định ban hành tiêu chí 

chấm điểm riêng. 

- Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi Mục  

3.Đối  với lĩnh vực  phần  mềm  tin  học trong điều  

6  nên  chuyển  lên điều 5 cho phù hợp với nội hàm 

của điều 6. 

Đã tiếp thu 

-Điều 10. Giải thưởng Quy định số lượng các 

giải ởmục 1. Giải thưởng (1 đặc biệt, 5 nhất, 5 nhì, 

5 ba, một sốgiải khuyến khích) mâu thuẫn với nội 

dung quy định ở cuối mục 1 “Tùy theo số lượng, 

chất lượng các  sản phẩm dựthi, Ban Tổ chức các  

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi 

đồng tỉnh Lạng Sơn quyết định số lượng giải  Nhất,  

Nhì,  Ba  và  Khuyến  khích  cho  phù  hợp”. Đề 

nghị đơn vị soạn  thảo nghiên cứu điều chỉnh cho 

phù hợp, tốt nhất nên tính theo tỉlệ%  giải (ví dụ 

tổng số giải không quá bao nhiêu % số đề tài dự 

thi, tỉ lệ giải nhất không quá bao nhiêu % tổng 

sốgiải). 

- Đã tiếp thu và 

sửa thành: 

“Giải thưởng tối 

đa gồm: 1 đặc biệt, 5 

nhất, 5 nhì, 5 ba, một 

số giải khuyến khích” 

- Cơ cấu giải 

thưởng phụ thuộc vào 

kinh phí đã được 

duyệt do vậy đơn vị 

soạn thảo đề xuất giữ 

nguyên cơ cấu giải 

thưởng như đã dự 

thảo.  
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