
 UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:       /BC-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày     tháng   năm 2023 

                   (DỰ THẢO) 

 

BÁO CÁO 

Đánh giá tác động chính sách của Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức chi 

Giải thưởng khoa học và công  nghệ tỉnh Sơn La 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020.  

 Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của 

Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải 

thưởng khác về khoa học và công nghệ; 

 Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng báo cáo đánh giá tác động chính 

sách của Nghị quyết HĐND tỉnh “Quy định mức chi Giải thưởng khoa học và 

công nghệ tỉnh Sơn La” với các nội dung sau:  

A. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

I. Bối cảnh xây dựng chính sách 

 1. Trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) đã 

có những đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng và an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Khoảng cách giữa 

Việt Nam và các nước trong khu vực được rút ngắn đáng kể trong xếp hạng 

năng lực cạnh tranh, năng lực đổi  mới sáng tạo toàn cầu và ở một số lĩnh vực 

KH&CN có thế mạnh. Có được kết quả đáng tự hào đó là nhờ vào phần đóng 

góp quan trọng của các nhà khoa học, các trí thức tiêu biểu.   

Chính vì vậy, ngày 30/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các 

Giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Nghị định 

78/2014/NĐ-CP). Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 

31/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 về việc Quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 78/2014/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 31/2014/TT-

BKHCN); Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 

30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng 

Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là 
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Nghị định 60/2019/NĐ-CP), để khuyến khích, động viên kịp thời đội ngũ nhân 

lực khoa học và công nghệ đem tài năng, sức lực, trí tuệ công hiến cho hoạt 

động nghiên cứu, nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, phục vụ sự 

nghiệp phát triển của đất nước. 

2. Đối với tỉnh Sơn La, trong những năm qua nhiều các nhà tri thức có 

những nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng công nghệ gắn với thực tiễn 

đóng góp không nhỏ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để tôn vinh và ghi 

nhận sự nỗ lực của các tác giả, nhóm tác giả có những nghiên cứu đóng góp 

phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 51/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 ban hành Quy chế xét tặng 

Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, chưa có định mức 

chi giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có các công trình nghiên cứu, 

nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ đóng góp cho sự phát triển kinh tế-

xã hội của tỉnh nhằm động viên, khuyến khích, thu hút đãi ngộ trí thức; định 

mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp, 

chuyên gia phản biện độc lập, thư ký và việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tăng 

giải thưởng chưa được quy định cụ thể và chi tiết. 

 3. Để tiếp tục hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động 

của các trí thức, nhà khoa học; ghi nhận, tô vinh những trí thức có đóng góp cho 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời cũng là hành lang pháp lý để thực 

hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ, thu hút và tôn vinh trí thức của tỉnh. việc cụ 

thể hóa mức định mức chi cụ thể cho các hoạt động xét tặng giải thưởng, mức 

tiền thưởng kèm theo giải thưởng cho tác giả, nhóm tác giả có công trình được 

giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La là hết sức cần thiết, tạo cơ sở 

pháp lý và khuyến khích, động viên kịp thời đội ngũ nhân lực KH&CN của tỉnh 

đem tài năng, sức lực, trí tuệ cống hiến cho hoạt động KH&CN.  

 Bên cạnh đó, Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định mức chi Giải thưởng 

khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La” được ban hành phù hợp với chủ trương của 

Chính phủ tại Nghị quyết số 50-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động 

ncủa Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng “Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm 

tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền 

kinh tế”; Nghị quyết số 15-/NQ/ĐH ngày 24/9/2020 của Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 “Thúc đẩy tăng trưởng xanh; 

xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững; trở thành trung tâm phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc”. 

 II. MỤC TIÊU XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH 

 1. Việc đề nghị HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết “Quy định mức chi Giải 

thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La” nhằm thực hiện có hiệu quả Luật 
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Khoa học và Công nghệ năm 2013; Nghị quyết số 50-CP ngày 20/5/2021 về 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cụ thể hóa Nghị quyết số 15-/NQ/ĐH ngày 

24/9/2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 

2025 

 2. Chính sách là cơ sở pháp lý, đảm bảo việc thống nhất quy định về định 

mức chi Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La; đồng thời tạo điều 

kiện quan trọng để đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động của 

các nhà tri thức, nhà khoa học; tôn vinh ghi nhận, những trí thức có đóng góp 

cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo cơ sở pháp lý và khuyến khích, động 

viên kịp thời đội ngũ nhân lực KH&CN của tỉnh đem tài năng, sức lực, trí tuệ 

cống hiến cho hoạt động KH&CN, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và 

bền vững; trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

của vùng Tây Bắc. 

 B. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

 I. CHÍNH SÁCH 1: Trả thù lao cho các thành viên Hội đồng xét tặng 

giải thưởng các cấp, chuyên gia phản biện độc lập, thư ký Hội đồng 

 1. Xác định vấn đề bất cập 

 Tại điểm b, khoản 4, Điều 7 Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 

quy định: “b. Trả thù lao cho các thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp, 

chuyên gia phản biện độc lập, thư ký và việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng giải 

thưởng” 

 Hiện tại, mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng 

các cấp, chuyên gia phản biện độc lập, thư ký chưa có định mức chi cụ thể. Việc thẩm 

định định hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng là công việc có thể giao cho phòng chuyên 

môn của cơ quan Thường trực Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La thực 

hiện như nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ công chức.  

  Công trình khoa học công nghệ là sản phẩm của lao động trí tuệ trong 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và 

công nghệ nhằm phát hiện tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật hiện tượng tự 

nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn; tạo ra 

công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật mới, vật liệu mới, giống mới, sản phẩm mới; 

ứng dụng thành công công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật mới… để đánh giá đúng 

và chính xác các công trình khoa học và công nghệ đòi hỏi phải có những người 

có trình độ cao, các nhà khoa học tâm huyết với khoa học công nghệ tham gia là 

thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ. Trong quá 

trình họp xét tặng giải thưởng, đòi hỏi các thành viên Hội đồng phải nghiên cứu 

hồ sơ, tài liệu và trí tuệ, kinh nghiệm để  xem xét đánh giá hồ sơ công trình của 

các tác giả đảm bảo đúng, chính xác, công bằng. Do vậy, cần có chính sách trả 
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thù lao cho các thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp, chuyên gia 

phản biện độc lập, thư ký để khuyến khích và huy động được các nhà tri thức, nhà khoa 

học tham gia Hội đồng. 

 2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

 Trả thù lao cho các thành viên tham gia Hội đồng đáp ứng một phần công 

sức, trí tuệ các thành viên của Hội đồng; bên cạnh đó khuyến khích các nhà khoa 

học, người có trình độ cao tham gia Hội đồng xét tặng Giải thưởng. Đảm bảo 

việc xét tặng Giải thưởng có chất lượng, hiệu quả, minh bạch và công bằng. 

 3. Nội dung chính sách 

 - Nội dung, mức chi hoạt động xét tặng giải thưởng về khoa học công 

nghệ tỉnh Sơn La: Trả thù lao cho các thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng 

các cấp, chuyên gia phản biện độc lập, thư ký hội đồng. 

 a. Trả thù lao cho các thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp, 

thư ký Hội đồng 

       (Đơn vị tính 1.000 đồng) 

TT Nội dung Khung định mức  

Cấp tỉnh Cấp cơ sở 

1 Chủ tịch Hội đồng 1.200 600 

2 Phó Chủ tịch Hội đồng; 

thành viên Hội đồng 

800 400 

3 Thư ký Hội đồng 300 150 

 b. Trả thù lao thuê chuyên gia phản biện độc lập: Trong trường hợp cần 

thiết, cơ quan Thường trực của Hội đồng giải thưởng có thể thuê chuyên gia tư 

vấn, đánh giá độc lập: Mức chi thuê chuyên gia độc lập được tính bằng 5 lần 

mức chi thù lao của Chủ tịch Hội đồng.  

 4. Phương án hỗ trợ   

 Được thực hiện 1 lần sau khi kết thúc các phiên họp của Hội đồng xét 

tặng giải thưởng khoa học và công nghệ các cấp. 

 5. Đánh giá tác động của chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan  

 a) Tác động về mặt kinh tế 

 Chính sách trả thù lao cho các thành viên Hội đồng đảm bảo được chất 

lượng xét, đánh giá các công trình khoa học có giá trị, hiệu quả áp dụng trong 

thực tiễn nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị cao phục vụ cho phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh. 

 b) Tác động đối với xã hội 

 Chính sách trả thù lao cho các thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng 

các cấp, thư ký Hội đồng góp phần quan trọng trong việc khuyến khích, động 

viên được các nhà khoa học, nhà tri thức, người có trình độ chuyên môn cao, 

kinh nghiệm khi được mời tham gia Hội đồng xét tặng giải thưởng. 
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 c) Tác động về giới: Không có. 

 d) Tác động của thủ tục hành chính: Chính sách không làm phát sinh thủ 

tục hành chính liên quan đến trả thù lao cho các thành viên Hội đồng xét tặng 

Giải thưởng khoa học và công nghệ. 

 đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật 

 Chính sách không mâu thuẫn với hệ thống các văn bản quy phạm pháp 

luật của tỉnh; không trái với các quy định của pháp luật hiện hành; là một nội 

dung nhằm thực hiện Nghị quyết số 50-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng “Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 15-/NQ/ĐH ngày 24/9/2020 Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 “Thúc 

đẩy tăng trưởng xanh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững; trở 

thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây 

Bắc”. 

 II. CHÍNH SÁCH 2: Mức chi Giải thưởng 

 1. Xác định vấn đề bất cập 

 Tại khoản 2, Điều 27, Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 về 

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các Giải thưởng khác về 

khoa học và Công nghệ “2. Được nhận tiền thưởng từ ngân sách nhà nước cho 

tác giả có công trình được tặng giải thưởng của Bộ, ngành, địa phương về khoa 

học và công nghệ không quá 100 lần mức lương cơ sở tại thời điểm có quyết 

định giải thưởng”. 

 Hiện tại, chưa có văn bản nào quy định định mức chi cụ thể của các giải 

thưởng; do đó, khi triển khai hoạt động xét tặng Giải thưởng khoa học và công 

nghệ tỉnh Sơn La sẽ vướng mắc và khó thực hiện. 

 2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

 Tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện việc xét tặng Giải thưởng khoa 

học và công nghệ tỉnh Sơn La đảm bảo đúng quy định. 

 Khuyến khích, động viên kịp thời đội ngũ trí thức, nhà khoa học đem tài 

năng, trí tuệ cống hiến cho hoạt động nghiên cứu KH&CN, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 3. Nội dung chính sách 

 Mức chi tiền thưởng: 

 - Giải A trị giá 40 triệu đồng; 

 - Giải B trị giá 30 triệu đồng; 

 - Giải C trị giá 15 triệu đồng; 

 - Giải khuyến khích trị giá 7 triệu đồng; 
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 4. Phương án hỗ trợ 

 Sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh kết quả của Hội đồng xét 

tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La. 

 5. Đánh giá tác động của chính sách đối với đối tượng chịu sự tác động 

trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan. 

 a) Tác động về mặt kinh tế 

 Khuyến khích, động viên các tác giả, nhóm tác giả có những nghiên cứu 

mang hàm lượng khoa học và công nghệ cao, ứng dụng có hiệu quả để tạo ra 

những sản phẩm có giá trị cao, tăng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 b) Tác động đối với xã hội 

  Truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ trình độ cao, 

khuyến khích cả xã hội gia tăng đầu tư cho hoạt động đổi mới sáng tạo. Bên 

cạnh đó, là sự ghi nhận biểu dương, tôn vinh của tỉnh đối với công trạng lớn lao 

của các nhà khoa học, các tác giả đã có công trình, cụm công trình tiêu biểu, 

xuất sắc về khoa học công nghệ của tỉnh và ghi nhận sự cống hiến trí tuệ, tài 

năng của các tác giả, nhóm tác giả đã góp phần nâng cao vị thế, trình độ khoa 

học và công nghệ của tỉnh. Đồng thời, tỉnh sẽ có được đội ngũ khoa học đầu 

ngành, nguồn  nhân lực cao để phát triển kinh tế - xã hội của ngành. 

 c) Tác động về giới: không có 

 d) Tác động về thủ tục hành chính 

 Chính sách không mâu thuẫn với hệ thống các văn bản quy phạm pháp 

luật của tỉnh; không trái với các quy định của pháp luật hiện hành; là một nội 

dung nhằm thực hiện Nghị quyết số 50-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng “Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 15-/NQ/ĐH ngày 24/9/2020 Nghị quyết 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 “Thúc 

đẩy tăng trưởng xanh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững; trở 

thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây 

Bắc”. 

 III. LẤY Ý KIẾN 

 1. Thực hiện quy trình xây dựng văn quy phạm pháp luật, Sở khoa học và Công 

nghệ đã có văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và 

đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

 2. Trên cơ sở các ý kiến tham gia bằng văn bản, Sở Khoa học và Công nghệ đã 

tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “ Quy 

định mức chi Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La” và gửi xin ý kiến các 

sở, ban, ngành lần 2.  

 Sau khi tổng hợp các ý kiến tham gia, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hồ 

sơ và gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. 
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 IV. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ 

 Sau khi Nghị quyết “Quy định mức chi Giải thưởng khoa học và công nghệ 

tỉnh Sơn La” được HĐND tỉnh thông qua, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND 

tỉnh giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách. 

 Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá tác động chính sách của Nghị quyết 

HĐND tỉnh “Quy định mức chi Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La”. Sở 

Khoa học và Công nghệ trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- TT HĐND tỉnh; 

- TT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; 

- Tập thể lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, QLCN&ChN 

GIÁM ĐỐC 
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