
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:  233 /SKHCN-QLKH 

V/v tham gia ý kiến bải bỏ 

văn bản Quy phạm pháp luật 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Quảng Trị, ngày 07 tháng  4 năm 2022 

 

  Kính gửi:  

    - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

    - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; 

Căn cứ 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 định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 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; 

Căn cứ Công văn số 633/UBND-NC ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc bổ sung Danh mục đề nghị Quyết định quy phạm pháp luật 

năm 2022. 

Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ 

Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngàỵ 25/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị. 

Lý do cần thiết bãi bỏ văn bản: 

1. Các căn cứ liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hiện nay: 

+ 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 Tố chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

+ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy chế công nhận sáng kiến để xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh và đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương 

lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

+ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND quyết định 

ban hành quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Trị. 

 

2. Các căn cứ thực tiễn: 



Quyết định quy định về hoạt động Sáng kiến sau khi ban hành hàng năm 
Ban thường trực Hội đồng đều không nhận được Hồ sơ đề nghị xem xét công 
nhận từ phía cơ sở (Sáng kiến cấp cơ sở: là sáng kiến được công nhận và áp 
dụng trong phạm vi cơ quan, đơn vị cụ thể); mặt khác theo định kỳ (02 năm 

/lần) ở tỉnh triển khai Hội thi sáng tạo Kỹ thuật thường kỳ về các lĩnh vực: Công 
nghệ thông tin, điện tử viễn thông, giáo dục và đào tạo, vật liệu hóa chất, năng 
lượng, cơ khí hóa tự động, giao thông vận tải, y dược cho các đối tượng là cán 
bộ, công  chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia.  

Hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Kế hoạch 
3690/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025. 

Do vậy, Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngàỵ 25/10/2013 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động Sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị không còn được áp dụng. 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa 

đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị 

định 34) và Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị 

định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị: 

Quý cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý vào dự thảo và gửi Văn 

bản về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/4/2022 theo địa chỉ: Sở Khoa 

học và Công nghệ, số 204, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà để tổng 

hợp, gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh ra Quyết định bãi bỏ. 

Kính đề nghị Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh đăng tải thông 

tin lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để các tổ chức, cá nhân tham gia 

góp ý. 
Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TTra. 

    GIÁM ĐỐC 

 

  
 

    Trần Ngọc Lân 

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN                       

TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Số:        /2022/QĐ-UBND 

DỰ THẢO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Quảng Trị, ngày     tháng  4 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND 

ngàỵ 25/10/2013 do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015 và 

Luật Sửa đối, bố sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18/06/2020; 

 Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của 

Chính phủ sửa đối, bố sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và bỉện pháp 

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

 Theo đề nghị của Gỉám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngàỵ 

25/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về quản lý 

hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị . 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày.. .tháng.. .năm  

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như Điều 2;                                                                               CHỦ TỊCH 
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vụ pháp chế - Bộ KH&CN; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Trung tâm tin học tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 
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