
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định chức năng,  
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học  

và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 833/SKHCN-VPTTr ngày 10/9/2021 

của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh (dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên 

Quang). Sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- 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; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

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

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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 (sau đây viết tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP); Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 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 biện pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); 

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2014/NĐ-CP); 

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 

2014 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 107/2020/NĐ-CP);  
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- Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công 

nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định số 95/2014/NĐ-CP); 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;  

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

cấp huyện (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN); 

- Một số văn bản, tài liệu khác có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống 

nhất của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội 

dung dự thảo Quyết định với các quy định trong văn bản đã giao quy định 

chi tiết) 

1. Căn cứ ban hành, đề nghị bổ sung căn cứ: “Nghị định số 95/2014/NĐ-

CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ Quy định về đầu tư và cơ chế tài 

chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ”. 

2. Khoản 2 (Đối tượng áp dụng) Điều 1 quy định: “Quyết định này áp 

dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ; phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 

tương đương, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan”.  

Đề nghị chỉnh sửa thành “Quyết định này áp dụng đối với Sở Khoa học và 

Công nghệ; các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân có liên quan”. 

3. Điều 3 (Nhiệm vụ, quyền hạn) 

3.1. Điểm c khoản 1 quy định:  

“1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cơ quan chuyên 

môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là Sở); Uỷ ban nhân dân 

huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp  huyện”. 

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 1 và điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư số 

01/2021/TT-BKHCN quy định: 
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“Điều 1. Vị trí, chức năng 

1. Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở)  … 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:… 

c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho Sở, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện;’. 

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ, quyền hạn trình 

UBND tỉnh dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho Sở Khoa học 

và Công nghệ, không phải cho tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 

nhân dân tỉnh. 

3.2. Điểm a khoản 2 quy định: 

“2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; dự thảo quyết định thành lập Quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định của pháp luật; dự thảo 

quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học 

và công nghệ của tỉnh theo quy định của pháp luật”. 

Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “quyết định ban hành Điều lệ” thành “quyết 

định phê duyệt Điều lệ” cho phù hợp với khoản 5 Điều 7 Nghị định số 

95/2014/NĐ-CP: “ Điều lệ của các quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 

các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương được xây dựng theo điều lệ mẫu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành và do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

phê duyệt”. 

3.3. Khoản 10 (Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng): 

a) Điểm l quy định: “Tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại tỉnh theo quy định của 

pháp luật. Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước tại địa phương. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào 
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tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và 

nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ 

quan, đơn vị”. 

Khoản 4 Điều 12 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước quy định: “4. Sở Khoa học và Công nghệ 

là đơn vị chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định 

này. 

a) Nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ: 

Lập, sửa đổi, bổ sung kế hoạch triển khai và phối hợp với Sở Tài chính dự 

trù kinh phí thực hiện Quyết định này theo quy định của Bộ Tài chính, trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; 

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã được phê 

duyệt. 

b) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham mưu, giúp Sở Khoa học 

và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, 

duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị; 

Hằng năm, tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã được phê 

duyệt; tổng hợp, trình Sở Khoa học và Công nghệ để báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh về kết quả kiểm tra”. 

Căn cứ quy định nêu trên thì quy định “Tổ chức thực hiện việc áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt 

động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại tỉnh theo 

quy định của pháp luật” đã bao gồm các hoạt động: Xây dựng và kiểm tra việc 

thực hiện kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt 

động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa 

phương; xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo về việc xây dựng, áp 

dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị. Do đó, đề 

nghị bỏ đoạn: “Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai áp dụng 
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hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước tại địa phương. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các 

lớp đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

tại các cơ quan, đơn vị”, để tránh trùng lặp, vừa thừa, vừa thiếu. 

b) Điểm p quy định: “Quản lý hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật”.  

Đề nghị bỏ quy định nêu trên, vì nội dung “quản lý hoạt động dịch vụ kỹ 

thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa”  đã được quy 

định cụ thể từ điểm a đến điểm o khoản 10 Điều 3 dự thảo Quyết định; nội dung 

“tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên 

quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo 

quy định của pháp luật” đã được quy định trong khoản 13 Điều 3 dự thảo Quyết 

định. 

3.4. Khoản 14 và khoản 19 quy định: 

“14. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước, khuyến khích, hỗ trợ 

phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

19. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước, hướng dẫn, kiểm tra 

hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa 

học và công nghệ thuộc thẩm quyền của tỉnh theo quy định của pháp luật”.  

Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà 

nước” thành “Quản lý” cho phù hợp với quy định tại khoản 14 và khoản 19 

Điều 2 Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN: 

“14. Quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, 

kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hoạt động 

trên địa bàn… 

19. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi 

chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền 

của địa phương theo quy định của pháp luật”. 

3.5. Khoản 18 quy định: “Quản lý tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, biên 

chế công chức cơ cấu ngạch công chức; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo 
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chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở; …”. 

Đề nghị chỉnh sửa thành “Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, 

cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Sở” cho phù hợp với quy định tại khoản 18 Điều 2 Thông tư số 01/2021/TT-

BKHCN: “Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công 

chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; thực hiện chế độ 

tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ 

luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo 

quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh”. 

4. Khoản 2 Điều 4 (Cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ) 

quy định: “Việc quy định số lượng Phó Giám đốc Sở; thành lập các cơ quan, 

đơn vị thuộc và trực thuộc Sở phải đảm bảo quy định của pháp luật và Ủy ban 

nhân dân tỉnh”, đề nghị chỉnh sửa cụm từ “các cơ quan, đơn vị” thành “các 

phòng, đơn vị”. 

5. Khoản 1 Điều 5 (Trách nhiệm thực hiện) quy định:  

“1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:  

a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở;  

b) Rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định khác có liên quan đảm bảo cho 

công tác điều hành, hoạt động của Sở theo đúng quy định của pháp luật”. 

- Đề nghị bỏ điểm a, vì trùng lặp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 

dự thảo Quyết định: “1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: Dự thảo quyết định quy 

định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở”.  

- Đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ: “Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định Quy định cụ thể 

cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ”. 

6. Khoản 2 Điều 6 (Điều khoản thi hành) quy định: “Chánh Văn phòng 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội 

vụ; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân  có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này”. 
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Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cá 

nhân”  thành “Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá 

nhân...”. 

7. Nơi nhận: Đề nghị bổ sung địa chỉ nơi nhận sau: “Vụ Pháp chế - Bộ 

Nội vụ; Sở Tư pháp ( để tự kiểm tra và đăng tải Cơ sở dữ liệu pháp luật tỉnh 

trực thuộc Sở sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật); Báo Tuyên Quang; Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh”; bổ sung cụm từ “VP UBND tỉnh” vào sau cụm từ 

“Phòng Tin học - Công báo”.  

8. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ dự thảo Quyết định để chỉnh 

sửa thể thức, kỹ thuật trình bày của văn bản cho phù hợp với quy định tại 

Chương V (từ Điều 55 đến Điều 81) và Mẫu số 18 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP) như: Chỉnh sửa số ký hiệu của dự thảo Quyết định thành “Số:    

/2021/QĐ-UBND”; tên Điều sử dụng kiểu chữ đứng, đậm; thứ tự các điểm trong 

mỗi khoản dùng chữ cái tiếng Việt theo thứ tự bảng chữ cái Tiếng Việt (ví dụ: 

Khoản 7 Điều 3 có 2 điểm c, không có điểm e; …); phần ký: “TM. UỶ BAN 

NHÂN DÂN TỈNH”, đề nghị bỏ từ “TỈNH”.v.v... 

III. KẾT LUẬN 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thẩm định nêu tại Mục II Báo 

cáo thẩm định này; tiếp tục rà soát, để chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định 

cho phù hợp. 

2. Sau khi hoàn chỉnh theo khoản 1 Mục III Báo cáo này, dự thảo văn bản 

đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo 

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Khoa học và Công nghệ; 
- Giám đốc STP; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
   (Lan.06b điện tử) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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