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Kết quả thẩm định dự thảo 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 trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 2792/STC-HCSN ngày 04/10/2021 của 

Sở Tài chính về việc lấy ý kiến thẩm định dự thảo 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 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 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 trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

2. Đối tượng áp dụng:  

a) Các tổ chức, cá nhân có công trình, giải pháp, đề tài khoa học công nghệ 

được xét tặng và nhận giải thưởng tại các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi 

sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

b) Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang, các cơ quan, đơn 

vị và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc tham gia tổ chức, xét tặng 

giải thưởng tại các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên 

nhi đồng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

II. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết 

với hệ thống pháp luật 

Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải 

thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và 

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, quy định: 

“Điều 3. Nội dung và mức chi 

7. Các mức chi quy định tại Điều này là mức chi tối đa từ nguồn ngân sách 

nhà nước. Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, các bộ, cơ quan 

trung ương và các địa phương ban hành theo thẩm quyền các mức chi cụ thể đối 

với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật của bộ, cơ 
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quan trung ương và địa phương, đảm bảo không vượt quá mức quy định tại 

Điều này.” 

Khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Điều 27. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết 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….”. 

Căn cứ quy định trên, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 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 trên địa bàn tỉnh An Giang là cần thiết và 

đúng thẩm quyền. 

III. Dự thảo Nghị quyết 

Về cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, đề nghị 

điều chỉnh từ “và” thành dấu chấm phẩy (;) tại căn cứ thứ 2 của căn cứ ban hành 

dự thảo Nghị quyết. 

IV. Dự thảo Tờ trình 

Điều chỉnh cụm từ “Về việc ban hành Nghị quyết” thành “Dự thảo Nghị 

quyết” tại tên gọi của Tờ trình dự thảo Nghị quyết. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp kính gửi Quý cơ 

quan./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Văn Phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Giám đốc,các Phó Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 

 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 


		2021-10-07T10:06:47+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp<sotuphap@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




