
   UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:       /TTr-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Sơn La, ngày     tháng 3 năm 2023 

 

 Dự thảo 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của  

Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành  

kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020  

của UBND tỉnh Sơn La 
 

Kính gửi: UBND tỉnh Sơn La 

Thực hiện quy định của Luật ban hành quy phạm pháp luật năm 2015 và 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Sở Khoa học và Công 

nghệ kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của 

quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La được ban hành kèm theo 

Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La, cụ 

thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Căn cứ pháp lý xây dựng quyết định 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;   

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020;  

 Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen 

thưởng năm 2013; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 1/8/2013 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về Hướng dẫn thi hành một số Quy định của Điều lệ sáng kiến được 

ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ; 

 Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều cuả Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014. 



2 

 

 Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính 

Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực 

hiện hoạt động sáng kiến. 

Căn cứ Nghị quyết số 142/2020/NQ-HĐND ngày 30/10/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân 

sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến; 

 Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Sơn La.  

 2. Cơ sở thực tiễn 

Sau 03 năm (từ năm 2020 -2022) triển khai Quyết định số 21/2020/QĐ-

UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định quản lý hoạt 

động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng giúp cho 

công tác xét công nhận sáng kiến, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh 

hưởng trên địa bàn tỉnh, toàn quốc đạt hiệu quả hơn và được quản lý chặt chẽ hơn, 

từng bước khẳng định là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất 

lượng trong thực thi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; góp phần không 

nhỏ phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao hiệu quả, 

chất lượng sản phẩm.  

Từ năm 2020-2022, Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan Thường trực của 

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh) đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập và tổ chức 

89 phiên họp của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét, đánh giá 175 giải pháp của các 

tác giả, đồng tác giả đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng 

của sáng kiến trên địa bàn tỉnh, toàn quốc; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 

104/175 giải pháp có hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh, trong đó 

có 02 giải pháp được công nhận có hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng trên phạm vi 

toàn quốc. 

Các giải pháp được công nhận là sáng kiến, được áp dụng và nhân rộng trên 

địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác 

chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí giảm thời gian trong 

giải quyết các công việc. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện văn bản còn bộc lộ nhiều bất cập: Việc 

xét công nhận sáng kiến cho tác giả (đồng tác giả) là người đứng đầu cơ sở quy 

định còn chưa quy định rõ đối với trường hợp sáng kiến được tạo ra không sử 

dụng kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật của Nhà nước và sáng kiến được 

tạo ra không sử dụng kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật của Nhà nước; hồ 

sơ của đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của các sở, ban, 

ngành; doanh nghiệp còn chưa quy định cụ thể; kinh phí cho các hoạt động của 

Hội đồng sáng kiến đang quy định thực hiện theo Thông tư số 03/2019/TT-BTC 
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ngày 15/01/2019 Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách 

nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. Tuy nhiên, nội dung về kinh phí cho 

hoạt động sáng kiến đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 142/2020/NQ-HĐND  

ngày 30/20/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định về nguồn kinh phí, 

nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến). 

 Trên cơ sở đó, để phù hợp với thực tiễn và các quy định phát sinh trong 

giai đoạn mới, việc bổ sung, thay thế các quy định về quản lý hoạt động sáng kiến 

cần được điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp. 

Một số các văn bản là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng Quyết định số 

21/2020/QĐ-UBND về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La, đã được 

thay thế bằng văn bản mới, một số nội dung có liên quan cũng thay đổi theo: 

- Luật thi đua khen thưởng năm 2013 được thay thế bằng Luật thi đua khen 

thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. 

- Điều 27, Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2022 của UBND tỉnh 

về kinh phí cho hoạt động sáng kiến đã có Nghị quyết số 142/2020/NQ-HĐND ngày 

30/10/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định về nguồn kinh phí, nội dung 

và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. 

Với những lý do trên, để tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh, có hiệu quả, chất lượng tạo động lực đổi mới, sáng tạo, cải cách 

hành chính trong quản lý và điều hành, góp phần phục vụ cho phát triển kinh tế - 

xã hội, cần thiết phải ban hành một văn bản sửa đổi bổ sung một số điều của Quy 

định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo 

Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO 

VĂN BẢN  

1. Mục đích 

Nhằm thực hiện tốt công tác xét, đánh giá công nhận sáng kiến và xét, công 

nhận hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh và toàn quốc; 

đẩy mạnh quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn và các biện pháp thúc đẩy hoạt 

động sáng kiến trên địa bàn tỉnh, tạo động lực cho đổi mới, sáng tạo cải cách hành 

chính trong quản lý và điều hành, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh trong giai đoạn mới. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Việc xây dựng văn bản đã được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tại Quyết 

định số 2747/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban 

hành kế hoạch trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023. 

Quan điểm xây dựng dự thảo như sau: 

- Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Căn cứ Luật Khoa học và Công 

nghệ năm 2013; Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 (có hiệu lực từ 01/01/2024); 
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Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ 

sáng kiến; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng 

năm 2013; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCNngày 1/8/2013 Hướng dẫn thi hành 

một số Quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 

13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BTC 

ngày 15/01/2019 Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách 

nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến và phù hợp thực tiễn của địa phương. 

- Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản dưới luật. 

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tạo trong thực hiện 

nhiệm vụ; trong lao động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, 

cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. 

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CHÍNH CỦA VĂN BẢN 

1. Tên gọi của văn bản: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy 

định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết 

định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2022 của UBND tỉnh Sơn La. 

2. Bố cục: gồm 03 điều 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý hoạt động sáng 

kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND 

ngày 07/5/2022 của UBND tỉnh Sơn La, cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi bổ sung điều 18, Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 5, Điều 22, Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND. 

3. Sửa đổi bổ sung điều 27, Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND. 

Điều 2. Trách nhiệm thi hành 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

(chi tiết có dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung kèm theo). 

V. QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Thực hiện Công văn số 679/UBND-KGVX ngày 07/3/2023 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc giao chủ trì xây dựng Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều 

của Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm 

theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi bổ 

sung theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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2. Ngày 08/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số  

/SKHCN-QLKH&CN về việc đề nghị đăng tải và tham gia ý kiến vào dự thảo 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý hoạt động sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 

07/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La.  

Đến hết ngày     có  /  ý kiến tham gia, có  lượt theo dõi trên cổng thông tin 

điện tử tỉnh Sơn La (có bản tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia gửi kèm theo).  

3. Sau khi tổng hợp các ý kiến tham gia, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp 

thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh dự thảo theo quy định.  

4. Ngày   tháng  năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công 

văn số      /SKHCN-QLKH&CN về việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ trình 

dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động 

sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-

UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La.  

5. Ngày   tháng  năm 2023, Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số  /BC-

STP về việc thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy 

định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết 

định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La. Tiếp thu ý 

kiến của Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện dự thảo trình phiên 

họp UBND tỉnh tháng 4/2023. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên UBND tỉnh; 

- Tập thể Lãnh đạo Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, QLKH&CN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Lưu Bình Khiêm 
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