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UBND TỈNH QUẢNG NAM 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số: 236/BC-SKH&CN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, 

mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam góp ý dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để thực 

hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Sở KH&CN đã điều 

chỉnh, bổ sung nội dung dự thảo Nghị quyết; trên cơ sở đó, Sở KH&CN đã có 

văn bản đề nghị Sở Tư pháp cho ý kiến thẩm định đối với nội dung dự thảo Nghị 

quyết tại công văn số 890/SKHCN-QLCN ngày 15/10/2020.  

Ngày 19/10/2020, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 166/BC-STP về kết quả 

thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để thực 

hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nay, Sở Khoa học và 

Công nghệ báo cáo tiếp thu, giải trình đối với ý kiến góp ý của Sở Tư pháp, cụ 

thể như sau: 

1. Những nội dung đã tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định  

1.1. Ý kiến góp ý về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 

- Nội dung ý kiến: 

 Phạm vi điều chỉnh: Nên nghiên cứu viết lại cho cụ thể như sau: Nghị 

quyết này quy định về nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam, gồm: Hoạt động của Hội đồng sáng kiến; phổ biến 

sáng kiến; khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 

+ Đối tượng áp dụng: Thống nhất. 

- Ý kiến tiếp thu, giải trình: Đã tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến góp ý 

trong dự thảo Nghị quyết (Tại Khoản 1 Điều 1 của dự thảo Nghị quyết). 

1.2. Ý kiến góp ý về nội dung dự thảo Nghị quyết:  

- Nội dung ý kiến: 

 Trên cơ sở quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 

của Bộ Tài chính, khả năng cân đối ngân sách địa phương, Sở KH&CN đã xây 

dựng dự thảo Nghị quyết với các mức chi tối đa theo Thông tư số 03/2019/TT-

BTC; dự thảo đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý; Sở 

KH&CN đã giải trình và tiếp thu chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết. Sở Tư pháp cơ 

bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, Sở KH&CN nên lấy 

ý kiến của Sở Tài chính về nguồn kinh phí thực hiện, các mức chi tại dự thảo 
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Nghị quyết. Về thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết cần chú ý là không sớm 

hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

- Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

+ Trên cơ sở quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 

của Bộ Tài chính, khả năng cân đối ngân sách địa phương, Sở KH&CN đã xây 

dựng dự thảo Nghị quyết với các mức chi tối đa theo Thông tư số 03/2019/TT-

BTC. Đối với nội dung này, Sở KH&CN xin giải trình như sau: 

 Trong dự thảo Nghị quyết, mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam, gồm: Hoạt động của Hội đồng sáng kiến; phổ biến sáng 

kiến; khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tuy 

nhiên, chỉ có mức chi của Hội đồng sáng kiến được đề xuất là theo mức chi tối 

đa của Thông tư số 03/2019/TT-BTC. 

 Đối với mức chi phổ biến sáng kiến tại Khoản 1 Điều 4 của dự thảo Nghị 

quyết quy định mức chi bằng 80% so với mức chi quy định theo Thông tư số 

03/2019/TT-BTC; 

 Các mức chi quy định tại Khoản 2 Điều 4 về phổ biến sáng kiến, mức chi 

quy định tại Điều 5 về khuyến khích thi đua phong trào lao động sáng tạo của dự 

thảo Nghị quyết quy định mức chi theo các văn bản quy định khác của địa 

phương đã ban hành. 

+ Sở Tư pháp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết. Tuy 

nhiên, Sở KH&CN nên lấy ý kiến của Sở Tài chính về nguồn kinh phí thực hiện, 

các mức chi tại dự thảo Nghị quyết: Đối với nội dung này, Sở KH&CN xin giải 

trình như sau: Ngày 29/9/2020, Sở KH&CN đã có văn bản số 827/SKHCN-

QLCN đề nghị các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam góp ý dự 

thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (hạn cuối nhận góp ý: 08/10/2020). Đến nay, Sở 

KH&CN nhận được ý kiến góp ý của 17 đơn vị (Các Sở: Sở Tư pháp, Sở Giao 

thông - Vận tải, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Sở Xây dựng); 

Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc; UBND các huyện: Thăng Bình, Phước Sơn, Hiệp 

Đức, Nam Trà My, Tiên Phước, Đông Giang và Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn. 

Theo quy định về quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL, dự thảo Nghị 

quyết sẽ được lấy ý kiến của các thành viên UBND tỉnh, trong đó có đ/c Giám 

đốc Sở Tài chính trước khi hoàn chỉnh, trình HĐND tỉnh. 

+ Về thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết cần chú ý là không sớm hơn 10 

ngày kể từ ngày ký ban hành: Sở KH&CN tiếp thu ý kiến về thời điểm có hiệu 

lực của Nghị quyết. 

1.3. Ý kiến góp ý về thể thức và kỹ thuật trình bày:  

- Nội dung ý kiến: 

Cơ bản đã thực hiện đúng theo 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 và Mẫu số 16 – Phụ lục I ban hành 
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kèm theo Nghị định. Tuy nhiên, về các căn cứ ban hành cần sắp xếp lại cho phù 

hợp, theo dự thảo sắp xếp là: Nghị định – Thông tư – Nghị định, do đó cần sắp 

xếp theo thứ tự hiệu lực pháp lý từ cao đến thấp cho phù hợp: Nghị định – 

Thông tư. 

-  Ý kiến tiếp thu, giải trình: Sở KH&CN đã tiếp thu và chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý trong dự thảo Nghị quyết. 

2. Những nội dung khác với ý kiến thẩm định: Không có  

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở KH&CN đối với ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp về nội dung dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức 

chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Sở KH&CN 

kính báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo. 

Trân trọng. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- GĐ, PGĐ (C.Trinh); 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phi Thạnh 
 



UBND TiNH QUANG NAMsa KHOA HQC vA CONG NGH:E:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .

DQc I~p - T., do - H~nh phuc

Quang Nam, ngay 16 thang 10ndm 2020

BANG TONG HQ'P

Ghii trinh, ti~p thu y ki~n gop y dBi voi Ngh] quyet Quy djnh v~ nQi dung,
mire chi d~ thuc hien hoat dQng sang ki~n tren dja ban tinh Quang Nam

A. Hinh thirc I~y y ki~n:

I. Lily Y kiin trong n{Jib{JSiYKH &CN:

T6 chirc cac cuoc h9P l~y Y kiSn cua Lanh dao Sa va cac phong, dun vi true
thuoc Sa; b6 sung, tong hop hoan chinh Du thao.

II. Lily Y kiin cua cdc SiY, ban, nganh, ilia phuong:

D\I thao (sau khi hoan chinh thea y kiin gop y Ldnh dao Sa va cac phong,
don vi true thuoc SaKhoa h9C va Cong ngh¢) duoc giri den cac co quan, dun vi
co lien quan (UBMT T6 quoc Viet Nam tinh, Van phong UBND tinh; cac Sa:
Nang nghiep va Phat trien nang than, Tal chinh, Lao dong -Thuong binh va Xii
hoi, Ki hoach va Ddu tu, Y ti, Glao d1!-cva Dao t{fO,Cong thuong, Xay dlfng,
Glao thong va Vgn tai, Tai nguyen va Mol truong, Thong tin va TruyJn thong,
. Van hoa- Thd thao va Du Zich, N9i V1!-,Ngo{fi V1!-,'Ban Dan t9c va 18 huy¢n, thi
xii, thanh ph6) va dugc dang tai toan van tren c6ng thong tin di~n tu cua tinh dS
cac cO'quan, t6 chuc, ca nhan gop y kiSn.

DSn ngay 15/10/2020, Sa Khoa h9C va cong ngh~ da nh~n dU9'Cgop b~ng
van ban cua 17 dun vi.

B. NQi dung gop y - ti~p thu, chinh su'a:

I. Cac y kiin thang nhilt vo'i Df:l' thao: G6m 08 dun vi: Sa Ngo~i V\l; Sa
Cong thuO'ng; Sa Xay d\Ing; Ban Dan t(>c; UBND cac huy~n: Thang Binh,
Phuac Sun, Hi~p Duc, Nam Tra My.

II. vJ cac y kiin gop y:
G6m 09 dun vi: Sa Tu phap, Sa Giao thong - V~n tai, Sa Lao d(>ng -

ThuO'ng binh va Xa h(>i,Thanh tra tinh, Sa KS ho~ch va D~u tu, Sa Van hoa,
ThS thao va Du lich; UBND huy~n Tien Phuac, UBND huy~n Dong Giang,
Phong Kinh tS thi xa Di~n Ban.

Sa Khoa h9C va Cong ngh~ giai trinh va tiSp thu y kiSn cua cac dun vi gop
y nhu sau:



-.

NQi dung gop yTT Don vi
gop y

Ti~p thu, giai trinh

Thanh - CO' ban thong nhat voi du thao
tra tinh Nghi quyet;

- 8S nghi bo cum nr "Thuc hien
theo" tai khoan 2, 8iSu 4 thuoc nQi
dung rmrc chi hoi thao cua du thao
Nghi quyet.

1.

2. So'
Giao

thong -
V~n tai

- 8~nh s6 trang cua du thao Nghi
quyet;

- Tai di~m b, khoan 2, 8iSu 1 b6
sung them: .... sang kien "co suo
dung ngan sach nha nuoc" tren dia
ban tinh Quang Nam.

- T';li khoan 1, 8iSu 3 vi~t hoa chfi'
BQ Khoa h9C va Cong ngh~, va t';li
di~m b khoan 2, 8iSu 3 danh d~u,
cach gifi'a c\lm tu " .... HQi dong,
thanh vien ... )

- T';li khoan 2, 8iSu 4 thuQc nQi
dung mlrC chi hQi thao cua dV thao
Nghi quy~t bo c\lm tu "thvc hi~n
theo" do thll'a.

- Mtrc chi t';lidi~m a, khoan 2, 8iSu
3 gifi'a Chu tich HQi d6ng v6'i Pho
chu tich HQi d6ng va thu ky co sv
chenh l~ch qua 16'n (500.000d va
200.000d), dS nghi dv thao dua ra
mtrc giam b6t sv chenh l~ch nay;

- 8S nghi b6 sung them mlrC chi
cho HQi d6ng sang ki~n dugc thanh
l~p a huy~n/thi xaJthanh ph6 v6'i
mtrc C\l th~, nhung phai th~p hon
mtrc chi cua HQi d6ng sang ki~n
tinh, nhu b&ng70% ho~c 80%.

Ti~p thu y kien gop y va dil
chin? sua trong DV thao Ngh]
quyet.

Ti~p thu y kien gop y va dil
chin? sua trong DV thao Nghi
quyet;

86i voi noi dung nay, dil duoc
quy dinh tai khoan 1, 8iSu 1
cua du thao Nghi quyet, nen
So KH&CN dS nghi gifr
nguyen nhu dir thao.

Tiep thu y ki~n gop y va dil
chin? sua trong DV thao Nghi
quyet;

Ti~p thu y ki~n gop y va dil
chin~ sua trong DV thao Nghi
quyet;

8S nghi gifi' nguyen nhu DV
thao Nghi quy~t vai dS xu~t ap
d\lng· mtrc chi t6i da 100%
thea nhu quy dinh t';licac di~m
a, b, c khoan 2, 8iSu 4 cua
Thong tu s6 03/2019/TT-BTC
ngay 15/0112019 cua BQ Tai
chinh.

86i vai nQi dung nay, SO'
KH&CN xin dugc giai trinh
nhu sau: Mtrc chi cho HQi
d6ng sang ki~n dU9'Cthanh l~p
a huy~n/thi xil/thanh ph6 cling
thuQc d6i tU9ng ap d\lng dugc
quy dinh t';li Khoan 2 8iSu 1
cua DV thao Nghi quy~t va dS
nghi mtrc chi cho hQi d6ng
nay cling dugc chi t6i da
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3.

4.

Sa Lao
d(mg
Thuang
binh va
XahQi

Sa Tu
phap

- Tai DiSu 2: dS nghi b6 sung
khoan 4: "Nguon kinh phi hoat
dong cua HQi dong sang kiSn duoc
thanh l~p a Sa, ban, nganh thuoc
tinh sir dung nguon ngan sach chi
thuong xuyen duoc giao hang nam
cua cac dan vi'". ,
- Nhung nQi dung con l~i th6ng
nhit vai dV thao Nghi guySt.

- Can cu phap ly: B6 sung them
"Lu~t Sua d6i, b6 sung mQt s6 diSu
cua Lu~t T6 chuc Chinh phu va
Lu~t T6 chuc chinh guySn dia
phuong ngay 22/1112019 va Nghi
dinh . s6 163/2016/ND-CP ngay
21112/2016 cua Chinh phu guy
dinh chi tiSt thi hanh mQt s6 diSu
cua Lu~t Ngan sach Nha nuac.
D6ng thai dong cu6i cling kSt thuc
b~ng diu chim chu kh6ng phai diu
phfty nhu dv thao.

- Khoan 1, DiSu 3 dV thao nen
nghien Clru d~ dua VaG kho~m 2,
DiSu 1 (d6i tUQ'llgap dvng) va viSt
l~i DiSu 3 thi phli hqp han.

- DiSu 4 nen b6 do~n "Cac bi~n
phap ph6 biSn sang kiSn ....... NQi

100% thea nhu guy dinh tai
DiS,,: 3 cua DV thao Nghi
quyet.

D6ng thai, thea thirc tS cho
thay, s6 luong sang ki~n nop
dS nghi xet, c6ng nhan hang
nam rit Ion, d~n dSn kh6i
hrong c6ng viec c~n giai quyet
cua HQi d6ng sang kiSn kha
nhiSu trong khi mire chi cho
HQi dong thea Thong tu s6
03/2019/TT-BTC kh6ng cao,
do v~y dS nghi gitr nguyen
nhu Du thao Nghi quyet voi
dS xuit ap dung mire chi t6i da
100%.

TiSp thu y kiSn g6p y va da
chin? sua trong D\I thao Nghi
quyet;

TiSp thu y kiSn g6p y va da:
chin? sua trong DV thao Nghi
guyet;

TiSp thu y kiSn g6p y va da:
chin? sua trong DV thao Nghi
guyet;

TiSp thu y kiSn g6p y va da:
chin? sua trong DV thao Nghi
guyet;
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5.

6.

7.

So·K@
ho~ch
va Dau

tu

SaYan
hoa,
Th~

thao va
Du lich

UBND
huy~n
Tien
Phuac

dung va rmrc chi nhir sau:".

- Khoan 2, Di~u 7 b6 sung them
"T6 dai bi~u".
De nghi bo sung noi dung dir thao
d~ an Quy dinh noi dung, mire chi
d~ thuc hien hoat dong sang ki@n
tren dia ban tinh Quang Nam, trong
do co danh gia tinh hinh thuc hien
cong tac chi cho hoat dong sang
ki@ntren dia ban tinh Quang Nam
trong thai gian qua, nhirng v~n d~
c~n di~u chinh, b6 sung va du tru
kinh phi d~ thuc hien heat dong
hang nam.

- T~i Di~u 2 cua dll thao Nghi
quy@t: "Ngu6n kinh phi ho~t dQng
cua sang ki@n" c~n b6 sung ngu6n
kinh phi ho~t dQng cua HQi d6ng
sang ki@ndUQ"cthanh l~p a So, ban,
nganh thuQc tinh;

- T~i Y thtr 3 cua Khoan 2 Di~u 4
bo c\lm til "Thllc hi~n theo".

- Gop y b6 sung quy dinh v~ nQi
dung va mtrc chi cua T6 th~m dinh
sang ki@nnhu sau:

Theo Di~u 7 QuySt dinh s6
32/2015/QD-UBND ngay
1111112015 cua UBND tinh Quang
Nam; muc chi th~m dinh d6i vai
HQi d6ng sang ki@nc~p tinh dUQ·c
chi b~ng 70% muc chi tuang ling
cua HQi d6ng Khoa hQc va Cong
ngh~ c~p tinh, d6i vai HQi d6ng

Ti@p thu y ki@n gop y va dff
chin? sua trong Dll thao Nghi
quyet;
De nghi giir nguyen nhu du
thao voi 1y do:
Du thao nay thuoc dang Nghi
quyet cua HQi dong nhan dan
tinh d~ trien khai quy dinh tai
Khoan 1 Di~u 27 Luat ban
hanh van ban QPPL 2015 (Chi
tiSt dieu, khoan, diem duoc
giao trong van ban quy pham
phap luat cua co quan nha
nuoc c~p tren). Quy trinh va
h6 sa dff thllc hi~n d~y du thea
huang d~n t~i Khoim 1 M\lc I,
Cong van s6 238/ STP
XDKTVBQPPL&TDTHPL
ngay 24/3/2017 cua So Tu
phap v~ vi~c hu6ng d~n
nghi~p V\lxay dllng, ban hanh
va ra soat van ban QPPL cua
HDND, UBND cac c~p tren
dia ban tinh Quang Nam

Ti@p thu y ki@n gop y va dff
chin? sua trong Dll thao Nghi
quyet;

D~ nghi gifi' nguyen nhu dll
thao vai 1y do:
- Dll thao Nghi quy@t dUQ"c
quy dinh thea Thong tu s6
03/2019/TT-BTC ngay 15
thang 01 nam 2019 cua BQ
truang BQ Tai chinh quy dinh
v~ ngu6n kinh phi, nQi dung
va muc chi til ngan sach nha
nuac d~ thllc hi~n ho~t dQng
sang ki@n, thea do, mtrc chi
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- DS nghi xem xet diSu chinh n<)i
dung chi t~i Khoim 2 DiSu 2 th~mh:
Ngu6n kinh phi thvc hi~n ho?t
do.ng cua Ho.i d6ng sang kiSn duo.c '

Doi vai n<)i dung mly, Sath~mh l~p a huy~n/thi xa/thanh ph6
KH&CN xin dugc giai trinh ,su duong tll' ngu6n kinh phi sU. '
nhu sau: ~ \

nghi~p Khoa hQC va Cong ngh~ " J'Z
h~ng nam cua don vi. Vai Iy do: N<)i dung ve nguop kinh phi; ~
Ngu6n ngan sach cua cac huy~n ho?t d<)ng sang kien da: dUQ'c~~,
miSn nui r~t kho khan, do ngu6n chiph sua thea quy, dinh t?i~'V
thu ngfm sach h~ng nam b~p benh, Diem a Khoan 1 Dieu 2 cut
trong nhfrng nam qua thucmg xuyen Thong tu 03/2019/TT-BTC
bi h\lt thu. Vi v~y, vi~c b6 tri kinh ngay 15/0112019 cua B<) Tai
phi cho ho?t d<)ng sang kiSn cua chinh quy dinh: Ngu6n kinh
H<)id6ng sang kiSn khO thvc hi~n. . phi d6i vai ho?t d<)ng sang

r----j----t--'---~-___!.L~---=:.==_:::____:::_~~~:____j kiSn t?i cac co quan quan ly
"Ngu6n kinh phi ho?t d<)ngcua H<)i
, nha nuac dugc su d\lng tll'dong sang kiSn dUQ'c thanh l~p a

nguon ngan sach chi ho?thuy~n/thi xa:/thanh ph6 su d\lng'
, d<)ng cua cac co quan quan ly

nguon ngan sach chi thucmg xuyen nha nuac.
dugc giao h~ng nam cua cac don
vi" nen d6i thanh "Ngu6n kinh phi
ho?t d<)ng cua H<)i d6ng sang kiSn
dugc thanh l~p a huy~n/thi
xa:/thanh ph6 su d~ng ngu6n sv
nghi~p kinh tS cua c~p huy~n"

9. Phong
Kinh tS

-
UBND
thi xa:~
Di~n

"

Ban

8. UBND - Co ban thong nh~t voi du thao
huyen Nghi quyet;
Dong
Giang

sang kien co sa duoc chi bang 50%
rmrc chi tuong irng cua Hoi dong
khoa h9Cva Cong nghe cap tinh.

T6 tham dinh sang kiSn co nhiem
vu so loai cac sang kiSn dat hoac
khong dat yeu cau thong qua viec
nghien ciru, danh gia, ch~m diem
sang kien truce khi trinh ra Hoi
d6ng sang kiSn xem xet, quyet
dinh. Vi v~y, viec chi tra thu lao
cho T6 tham dinh sang kiSn la c~n
thiet.

cho Hoi dong sang kiSn duoc
quy dinh chung cho cac e~p.

- Dong thai, SO'KH&CN dang
tham muu UBND tinh sua d6i
Quyet dinh so 32/201s/QD
UBND ngay 11111/2015 cua
UBND tinh Quang Nam thea
quy dinh eua Thong tu
18/2013/TT -BKHCN ngay
0118/2013 cua B<) Khoa hQC
va Cong nghe vS huang d~n
thi hanh mot s6 quy dinh thea
Ng-hi dinh s6 13/2012/ND-CP
ngay 2/3/2012 cua Chinh phu,
thea do se l<hong con thanh
lap T6 tham dinh sang kien,
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Tren day la tong hop toan bi? y ki~n gop y cua cac t6 chirc, co quan lien
quan va giai trinh, ti~p thu, chinh sua cua Sa Khoa h9Cva Cong nghe d6i voi Du
thao Nghi quyet Quy dinh v~ noi dung, mire chi dS thuc hien heat dong sang
kiSn tren dia ban tinh Quang Nam.!.

CAN Be) TONG HQP

VODuy Thanh

/
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