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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 6

năm 2022

V/v góp ý dự thảo Quyết
định về việc ban hành “Quy định quản
lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên
địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 894/SKHCN-QLKH
ngày 16/6/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến góp ý dự thảo
Quyết định về việc ban hành “Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công
nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”
Sau khi nghiên cứu dự thảo Quyết định, Sở Nông nghiệp và PTNT cơ bản
thống nhất với bố cục, nội dung dự thảo và có một số ý kiến góp ý như sau:
- Khoản 3, Điều 7 dự thảo, đề nghị sửa thành “Sở Khoa học và Công nghệ
thành lập các Hội đồng tư vấn chuyên ngành xác định nhiệm vụ khoa học và
công nghệ để trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xem xét, đánh giá
các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kiến nghị thực hiện theo
phương thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp”.
- Điểm b, khoản 2, Điều 11 dự thảo: Đề nghị sửa nội dung “Có chuyên
môn phù hợp và hoạt động cùng lĩnh vực khoa học với nhiệm vụ trong 05 năm
gần đây...” thành “Có chuyên môn phù hợp hoặc hoạt động cùng lĩnh vực khoa
học với nhiệm vụ trong 05 năm gần đây...” để phù hợp hơn trong thực tiễn, giảm
điều kiện không cần thiết và khuyến khích nhiều thành phần tham gia công tác
nghiên cứu, ứng dụng KH&CN.
- Tại Điều 24 dự thảo, đề nghị cần làm rõ hơn về việc nghiệm thu cấp cơ
sở, trong đó nêu rõ điều kiện nào phải thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở,
những quy định cụ thể về việc thành lập, trình tự, nội dung làm việc của Hội
đồng nghiệm thu cấp cơ sở.
Trên đây là góp ý của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị quý Sở tổng
hợp./.
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- Như trên;
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