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Số: 15 /STNMT-VP

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 3 năm 2020

Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo
Quyết định ban hành Quy định về
hoạt động sáng kiến thuộc Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.
Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh
v/v ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa
bàn tỉnh Sóc Trăng,
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở về việc giao Văn phòng Sở dự
thảo Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến thuộc Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, Văn phòng Sở đã xây dựng xong dự thảo Quyết
định theo quy định. Tóm tắt về một số thay đổi chính so với Quyết định 53/QĐSTNMT ngày 31/7/2014 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:
- Về bố cục: dự thảo gồm 4 chương 10 điều, giảm 1 chương 2 điều so với
Quyết định 53/QĐ-STNMT (5 chương, 12 điều). Bố cục lại tất cả nội dung của
chương, điều trong quy định, chỉnh sửa lại hầu hết câu từ, lượt bỏ một số nội dung
và thêm vào một số nội dung mới xuyên suốt dự thảo.
- Về nội dung: bám sát theo quy định của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP
ngày 02/3/2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ sáng kiến, Thông tư số
18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Quyết
định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh thì có điều chỉnh
một số nội dung về trình tự, thủ tục xét, công nhận sáng kiến, theo đó giảm số lần
tổ chức họp đồng xét sáng kiến so với quy định tại Quyết định 53/QĐ-STNMT;
đồng thời có điều chỉnh lại về trình tự, thủ tục xét, công nhận sáng kiến được quy
định từ Điều 7 đến Điều 9 của dự thảo. Ngoài ra có quy định rộng hơn về yêu cầu
công nhận sáng kiến được nêu tại Điều 3 của dự thảo; quy định thêm 01 mẫu đăng
ký sáng kiến và lượt giản việc giải thích từ ngữ.
Nay Văn phòng Sở đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị quan tâm và tổ
chức lấy ý kiến công chức, viên chức thuộc đơn vị mình quản lý để đóng góp cho
dự thảo Quyết định, đồng thời tổng ý góp ý và gửi về Văn phòng Sở chậm nhất
ngày 26/3/2020. Trường hợp sau ngày quy định, các phòng, đơn vị không có ý
kiến, Văn phòng Sở xem như thống nhất với nội dung dự thảo và tham mưu lãnh
đạo Sở ban hành theo quy định.

(Đính kèm theo dự thảo Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng
kiến thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường).
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