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Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về hoạt động 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang 

  

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1146/SKHCN-VP ngày 18 tháng 10 

năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thẩm định dự thảo Quyết định 

ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An 

Giang,  Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau: 

I. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động 

khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; 

biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa 

học và công nghệ.   

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt 

động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.  

II. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Quyết định 

với hệ thống pháp luật 

Tại khoản 1 Điều 76 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 quy định:  

“Điều 76. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về khoa học và 

công nghệ trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ có trách 

nhiệm sau đây: 

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và 

tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, 

kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ;” 

Theo quy định tại Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy 

định: 

“Điều 28. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: 

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan nhà nước cấp trên; 

2. Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp 

trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, 

ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; 

3. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.” 
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Căn cứ quy định trên, việc UBND tỉnh ban hành Quy định về hoạt động 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang là cần thiết và đúng thẩm 

quyền.  

III. Dự thảo Quyết định 

Đề nghị bổ sung cụm từ “tại tờ trình số...ngày…tháng…năm...” sau dòng 

căn cứ pháp lý cuối cùng.  

IV. Dự thảo Quy định 

1. Điều 7 

Đề nghị thay dấu chấm phẩy “;” thành dấu chấm “.” Tại dòng cuối điểm d 

Khoản 1.  

2. Điều 9 

Điều 9 quy định: “Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện báo cáo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 của Quyết 

định này.”. Tuy nhiên Điều 9 không có Khoản 1, Khoản 2 và đây là Quy định 

chứ không phải Quyết định. Do đó, đề nghị xem lại Điều 9 và sửa lại lỗi chính tả 

tại Điều này. 

Tương tự điều chỉnh lại Điều 10.  

3. Điều 13 

Do pháp luật không quy định vấn đề này nên đề nghị cơ quan dự thảo 

cân nhắc đến tác động của chính sách trước khi ban hành.  

V. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Rà soát lại một lần nữa lỗi chính tả và quy cách viết hoa trong toàn bộ văn 

bản. 

VI. Kết luận 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp kính gửi đến quý cơ quan./. 
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