
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Số:              /SCT-QLCN  Quảng Trị, ngày      tháng     năm 2020 
V/v góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ  

Quyết định 53/2014/QĐ-UBND về quy 

chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến 

công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.                                                                        

 

 
 

Kính gửi:   

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư    

   pháp, Mặt trận TQVN tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Đông Hà. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Ngày 23/7/2020 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND 

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị thay thế Nghị Quyết 09/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh, theo đó thì Quyết định 

53/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 đã hết hiệu lực thi hành.  

Nhằm thống nhất nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2020/NQ-

HĐND, Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo quyết định bãi bỏ Quyết định 

53/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về quy chế quản lý và sử 

dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Để có cơ sở tham mưu trình UBND tỉnh quyết định, Sở Công Thương kính đề 

nghị các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham gia góp ý Dự thảo quyết định bãi bỏ 

Quyết định 53/2014/QĐ-UBND về quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (gửi kèm theo dự thảo Tờ trình và Quyết định). 

Văn bản tham gia góp ý gửi về Sở Công Thương, số 313 đường Hùng 

Vương, phường Đông Lương, TP Đông Hà trước ngày 26/11/2020 để tổng hợp 

trình thẩm định và UBND tỉnh quyết định. 

 Kính đề nghị Trung tâm tin học tỉnh đăng công báo để lấy ý kiến các tổ 

chức, cá nhân theo quy định. 

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, PGĐ (đ/c Dũng); 

- Trung tâm tin học tỉnh; 

- TT KC&TVPTCN (đ/b); 

- Lưu VT, QLCN. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC  

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 
 



UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTr-SCT              Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2020 

        

TỜ TRÌNH 

Ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND  

về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp khuyến công 

 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết số 

38/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quy định nội dung và mức 

chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Sở Công Thương đã 

xây dựng Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND ngày 

30/12/2014 của UBND tỉnh về quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, quá trình xây dựng dự thảo văn bản như sau: 

1. Sự cần thiết ban hành quyết định, mục đích, quá trình xây dựng văn 

bản 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính 

phủ về khuyến công; Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 

của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 

45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông 

tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 

2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 

45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông 

tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn 

lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã 

ban hành Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 Quy định 

nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

thay thế Nghị Quyết 09/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh, trong đó giao UBND tỉnh triển 

khai thực hiện. 

Trên có sở đó, Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo Quyết định thay thế 

Quyết định 53/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về quy chế quản 

lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, qua ý 

kiến thẩm định của Sở Tư pháp thì Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 

 

DỰ THẢO  



23/7/2020 của HĐND tỉnh Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến 

công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 

03 năm 2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến 

công đã quy định đầy đủ các nội dung, mức chi trong tổ chức hoạt động khuyến 

công. Đồng thời tại khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: 

“Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, 

không quy định chung chung, không quy định các nội dung đã được quy định trong 

văn bản quy phạm pháp luật khác” nên việc ban hành Quyết định thay thế Quyết 

định 53/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh là không phù hợp. 

Nhằm thống nhất triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh, Sở 

Công Thương đã triển khai xây dựng Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 

53/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý và sử 

dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.  

Dự thảo văn bản đã được đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh tại địa chỉ www.quangtri.gov.vn; đã xin ý kiến tham gia của UBMT Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, Ban ngành và địa phương. 

Đến hết ngày………../2020, Sở Công Thương đã nhận được …. ý kiến tam 

gia của các tổ chức, cá nhân và cơ quan, đơn vị. 

2. Bố cục và nội dung Dự thảo Quyết định 

Dự thảo Quyết định gồm có 02 Điều: 

Điều 1. Quy định việc bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND về Quy chế 

quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. 

Nội dung Dự thảo Quyết định không đề xuất chính sách mới mà chỉ bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh đã ban hành nay không còn phù hợp 

với các quy định pháp luật hiện hành. 

Hồ sơ dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh bao gồm: 

- Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND ngày 

30/12/2014 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các Sở, ban, ngành, tổ chức, 

cá nhân. 

 Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
Nơi nhận:                           
- Như trên; 

- Sở Tư pháp;            

- GĐ, PGĐ Dũng; 

- TTKC&TVPTCN;                                                                                        

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 

http://www.quangtri.gov.vn/


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG TRỊ Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Số:          /2020/QĐ-UBND      Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng 

kinh phí sự nghiệp khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính 

phủ về khuyến công;  

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;  

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 

28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của 

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến 

công; 

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Bộ 

Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công;  

Căn cứ Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt 

động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại tờ trình số     ngày     tháng     

năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 về Quy chế 

quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…tháng…năm 2020. 

 

DỰ THẢO 



Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, 

Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng 

các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Bộ Công Thương; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Các PVP, CV; 

- Lưu: VT, CN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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