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TỔNG HỢP 

Giải trình góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng đối với  

Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

Ngày 17/9/2021, Sở Tài chính đã có Công văn số 2577/STC-HCSN về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết 

quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi 

đồng trên địa bàn tỉnh An Giang; đến ngày 30/9/2021, Sở Tài chính đã nhận được góp ý của 24 cơ quan, đơn vị (trong đó có 21 cơ quan, 

đơn vị thống nhất theo Dự thảo).  

Trên cơ sở góp ý của cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính đã chỉnh sửa, bổ sung Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chế độ tài 

chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn 

tỉnh An Giang. Nội dung góp ý và giải trình cụ thể như sau: 

 

STT 

Tên        

cơ quan,     

đơn vị 

Công văn  

góp ý 
Nội dung góp ý Giải trình 

1 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

1170/SKHCN-

QLCN ngày 

27/9/2021 

I. Đối với dự thảo Tờ trình:  

1. Tên Tờ trình: đề nghị xem xét điều chỉnh như sau: “Tờ trình/Về việc ban 

hành Nghị quyết quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Hội thi 

Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An 

Giang”. 

- Thống nhất điều chỉnh 

2. Phần I. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành văn bản: đề nghị điều 

chỉnh thành: “Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành Nghị quyết”. 
- Thống nhất điều chỉnh 

3. Phần II.2. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo văn bản 

a) Mục đích, đề nghị xem xét điều chỉnh như sau: “Cụ thể hóa quy định của 

Bộ Tài chính tại Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 và 

ban hành quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ 

thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang, đảm bảo 

sử dụng kinh phí đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp ngân sách địa 

phương”. 

- Nội dung dự thảo đã phù 

hợp. Do đó, đề xuất không 

điều chỉnh. 
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STT 

Tên        

cơ quan,     

đơn vị 

Công văn  

góp ý 
Nội dung góp ý Giải trình 

1 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

  

1170/SKHCN-

QLCN ngày 

27/9/2021 

II. Đối với dự thảo Nghị quyết:  

1. Tên Nghị quyết: đề nghị xem xét điều chỉnh thành: “Nghị quyết/Quy định 

chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi 

sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang” và điều chỉnh thống nhất 

tên dự thảo Nghị quyết trong toàn Nghị quyết. 

- Thống nhất điều chỉnh 

2. Tại Điều 1, phần Phạm vi điều chỉnh, đề nghị điều chỉnh thành: “Nghị 

quyết này quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Hội thi Sáng tạo 

kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang”. 

- Thống nhất điều chỉnh 

3. Tại Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện, đề nghị điều chỉnh: “Nguồn kinh 

phí tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên 

nhi đồng tỉnh An Giang sử dụng kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học công 

nghệ”. 

- Căn cứ khoản 2, Điều 3, Điều 

2 Thông tư số 27/2018/TT-BTC 

ngày 21/3/2018 của BTC, quy 

định:  

“2. Nguồn chi sự nghiệp khoa 

học và công nghệ thuộc ngân 

sách địa phương để tổ chức các 

hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa 

học công nghệ và kỹ thuật tại 

địa phương. 3. Nguồn kinh phí 

khác, gồm: Kinh phí tài trợ và 

các nguồn kinh phí hợp pháp 

khác huy động từ các cá nhân, 

tổ chức, doanh nghiệp trong và 

ngoài nước.” 

Căn cứ theo quy định nêu trên, 

đề xuất không điều chỉnh. 

III. Phần Phụ lục:  
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STT 

Tên        

cơ quan,     

đơn vị 

Công văn  

góp ý 
Nội dung góp ý Giải trình 

1 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

1170/SKHCN-

QLCN ngày 

27/9/2021 

1. Tên Phụ lục, đề nghị điều chỉnh: “Phụ lục/Quy định chế độ tài chính cho 

hoạt động tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 

niên nhi đồng tỉnh An Giang”. 

- Thống nhất điều chỉnh 

2. Mục I, II, III, đề nghị điều chỉnh cụm từ “Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa 

học - công nghệ và kỹ thuật” thành “Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi 

Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang”. 

- Thống nhất điều chỉnh 

2 

Liên 

hiệp các 

Hội 

Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật 

159/LHHAG 

ngày 

27/9/2021 

I. Đối với dự thảo Tờ trình:  

- Tên Tờ trình: có thể xem xét điều chỉnh như sau: “Tờ trình/Về việc ban 

hành Nghị quyết quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Hội thi 

Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An 

Giang”. 

- Thống nhất điều chỉnh 

- Phần II.2. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo văn bản: - Thống nhất điều chỉnh 

a) Mục đích, có thể xem xét điều chỉnh như sau: “Cụ thể hóa quy định của 

Bộ Tài chính tại Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 và 

ban hành quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ 

thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang, đảm bảo 

sử dụng kinh phí đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp ngân sách địa 

phương”. 

- Nội dung dự thảo đã phù 

hợp. Do đó, đề xuất không 

điều chỉnh. 

II. Đối với dự thảo Nghị quyết  

- Tên Nghị quyết: xem xét điều chỉnh thành: “Nghị quyết/Quy định chế độ 

tài chính cho hoạt động tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng 

tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang” . 

- Thống nhất điều chỉnh 

- Điều 1. Phần Phạm vi điều chỉnh, có thể xem xét điều chỉnh thành: “Nghị 

quyết này quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Hội thi Sáng tạo 

kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang”. 

- Thống nhất điều chỉnh 
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STT 

Tên        

cơ quan,     

đơn vị 

Công văn  

góp ý 
Nội dung góp ý Giải trình 

2 

Liên 

hiệp các 

Hội 

Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật 

159/LHHAG 

ngày 

27/9/2021 

- Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện, xem xét điều chỉnh: “Nguồn kinh phí tổ 

chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 

tỉnh An Giang sử dụng kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ”. 

- Căn cứ khoản 2, Điều 3, 

Điều 2 Thông tư số 

27/2018/TT-BTC ngày 

21/3/2018 của BTC, quy 

định:  

“2. Nguồn chi sự nghiệp 

khoa học và công nghệ thuộc 

ngân sách địa phương để tổ 

chức các hội thi, cuộc thi 

sáng tạo khoa học công nghệ 

và kỹ thuật tại địa phương. 3. 

Nguồn kinh phí khác, gồm: 

Kinh phí tài trợ và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác huy 

động từ các cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp trong và ngoài 

nước.” 

Căn cứ theo quy định nêu 

trên, đề xuất không điều 

chỉnh. 

C. Phần Phụ lục:  

- Tên Phụ lục, xem xét điều chỉnh: “Phụ lục/Quy định chế độ tài chính cho 

hoạt động tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 

niên nhi đồng tỉnh An Giang”. 

- Thống nhất điều chỉnh 

- Mục I, II, III:  
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STT 

Tên        

cơ quan,     

đơn vị 

Công văn  

góp ý 
Nội dung góp ý Giải trình 

2 

Liên 

hiệp các 

Hội 

Khoa 

học và 

Kỹ thuật 

159/LHHAG 

ngày 27/9/2021 

Xem xét điều chỉnh cụm từ “Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học - công nghệ 

và kỹ thuật” thành “Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang” 

- Thống nhất điều chỉnh 

3 
Sở Tư 

pháp 

1358/STP-

XDKT&TDT

HPL ngày 

29/9/2021  

Đối với dự thảo Nghị quyết  

a) Điều chỉnh căn cứ thứ nhất và thứ hai của căn cứ ban hành dự thảo Nghị 

quyết như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;” 

- Thống nhất điều chỉnh 

b) Không in đậm khoản 1, khoản 2 Điều 1 dự thảo - Thống nhất điều chỉnh 

c) Rà soát sự cần thiết quy định nội dung tại Điều 2 dự thảo 

- Nội dung quy định tại điều 

này nhằm thống nhất tổ chức 

quản lý, thực hiện các Hội 

thi, Cuộc thi sáng tạo KHCN 

và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. 

Do đó, đề xuất giữ nguyên. 

d) Bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 5 dự thảo: “2. Giao Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.”. Vì nội dung này đã được quy 

định tại Điều 5 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

- Thống nhất điều chỉnh 

đ) Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo điều 

chỉnh hình thức trình bày theo mẫu số 44 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP. 

- Thống nhất điều chỉnh 
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STT 

Tên        

cơ quan,     

đơn vị 

Công văn  

góp ý 
Nội dung góp ý Giải trình 

4 

Sở 

Ngoại 

vụ 

568/SNgV-VP 

ngày 

27/9/2021  

Thống nhất  

5 

Sở Nông 

nghiệp 

& PTNT 

2079/SNNPT

NT-KHTC 

ngày 

23/9/2021  

Thống nhất  

6 
Sở Xây 

dựng 

3144/SXD-VP 

ngày 

22/9/2021  

Thống nhất  

7 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

3046/SVHTT

DL-Vp ngày 

24/9/2021  

Thống nhất  

8 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

1061/STTTT-

KHTC ngày 

22/9/2021  

Thống nhất  

9 
Sở Công 

Thương 

1561/SCT-

KHTCTH 

ngày 

23/9/2021  

Thống nhất  

10 
Sở Tài 

Nguyên 

2947/STNMT-

KHTC ngày 
Thống nhất  
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STT 

Tên        

cơ quan,     

đơn vị 

Công văn  

góp ý 
Nội dung góp ý Giải trình 

và MT 23/9/2021  

11 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và 

Xã hội 

2382/SLĐTB

XH-VP ngày 

28/9/2021  

Thống nhất  

12 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

2750/SGDĐT-

KHTC ngày 

24/9/2021 - 

thống nhất 

Thống nhất  

13 

Ủy ban 

Mặt trận 

tổ quốc 

1156/MTTQ-

BTT ngày 

20/9/2021  

Thống nhất  

14 

Tỉnh 

Đoàn 

TNCS 

2226-

CV/TĐTN-

TTNTH ngày 

27/9/2021  

Thống nhất  

15 
Hội LH 

Phụ nữ 

1094/BTV.GĐ

XH-KT ngày 

24/9/2021  

Thống nhất  

16 

Hội 

Nông 

dân 

1022-

CV/HNDT 

ngày 

27/9/2021  

Thống nhất  
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STT 

Tên        

cơ quan,     

đơn vị 

Công văn  

góp ý 
Nội dung góp ý Giải trình 

17 

Trường 

Cao 

đẳng 

nghề  

3450/CĐN-

TCHC ngày 

24/9/2021  

Thống nhất  

18 

BQL Di 

tích Văn 

hóa Óc 

Eo 

221/BQL-

QTDL ngày 

23/9/2021  

Thống nhất  

19 

UBND 

TP Long 

Xuyên 

4791/UBND-

KT ngày 

30/9/2021  

Thống nhất  

20 

UBND 

huyện 

Châu 

Thành 

959/UBND-

KT ngày 

29/9/2021  

Thống nhất  

21 

UBND 

huyện 

Phú Tân 

3141/UBND-

VP ngày 

27/9/2021  

Thống nhất  

22 

UBND 

huyện 

Chợi 

Mới 

2279/UBND-

TH ngày 

24/9/2021  

Thống nhất  

23 

UBND 

huyện 

Tịnh 

Biên 

5916/UBND-

KT ngày 

28/9/2021  

Thống nhất  
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STT 

Tên        

cơ quan,     

đơn vị 

Công văn  

góp ý 
Nội dung góp ý Giải trình 

24 Công an 

3960/CAT-

PH10 ngày 

24/9/2021  

Thống nhất  

25 
Các Sở, ngành và địa 

phương còn lại 
Không có ý kiến  

 

 

 


