
 
 

TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý, GIẢI TRÌNH TIẾP THU VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA CÁC ĐƠN VỊ,  

, BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA SỞ TƯ PHÁP, Ý KIẾN THAM GIA CỦA THÀNH VIÊN UBND TỈNH  

(Kèm theo Tờ trình số 54 /TTr-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

STT 

 

Tên đơn vị 

 

Nội dung góp ý 

Các ý kiến góp ý kiến theo đề nghị  

của Sở Khoa học và Công nghệ 
Nội dung tiếp thu/ giải trình 

A 
Các ý kiến tham gia góp ý lần 1 

của các Sở ngành  

Có 13 sở, ngành và 8 huyện, thành phố 
thống nhất với nội dung Dự thảo; có 04 đơn 

vị cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo 
và có một số ý kiến tham gia thêm. 

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu, hoàn chỉnh dự 

thảo lần 3 

I CÁC Ý KIẾN THỐNG NHẤT   

13 Sở, 

ngành 

+ 08 

huyện, 

thành 

phố 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các Sở, ban ngành: 

Ban Dân tộc (Công văn số 

159/BDT-HCTH, ngày 
28/02/2022);  

Ban Quản lý khu kinh tế ( Văn 
bản số 169/BQLKKT-KHTH, 
ngày 28/02/2022);  

Sở Công thương (Công văn số 
472/SCT-HCTH, ngày 

28/02/2022);  
Sở Giao thông Vận tải (Công văn 
số 343/SGTVT-VP, ngày 

03/03/2022);  
Sở Nội vụ (Công văn số 483/SNV-
HCTH ngày 03/03/2022);  

Sở Ngoại vụ (Công văn số 
137/SNgV-VP, ngày 28/02/2022);  

Sở Thông tin và Truyền thông 
(Công văn số 305/STTTT-HCTH 

Ý kiến tham gia:  Thống nhất  
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Tên đơn vị 

 
Nội dung góp ý 

 

 

 

 

 

 

 

ngày 01/3/2022);  
Sở Tài nguyên và Môi trường 
(Công văn số 523/STNMT-KHTC 

ngày 01/3/2022);  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Công văn số 246/SVHTTDL-
HCTH ngày 01/03/2022); 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam tỉnh (Công văn số 
1644/MTTQ-BTT ngày 

02/3/2022);  
Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội (Công văn số 

379/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN 
ngày 04/3/2022);  

Sở Giáo dục và Đào tạo (Công 
văn số 382/SGDĐT-GDTrH ngày 
05/3/2022); 

Sở Xây dựng (Công văn số 
349/SXD-HCTH ngày 04/3/2022) 

- UBND các huyện, thành phố:  

UBND thành phố Kon Tum 
(Công văn số 731/UBND-KTN, 

ngày 02/03/2022);  
UBND huyện Ia Hdrai (Văn bản 

số 315/UBND-TH ngày 
02/03/2022);  
UBND huyện Đăk Hà (Công văn 

số 498/UBND-KTHT ngày 
04/3/2022);  

UBND huyện Đăk Glei (Văn bản 
số 346/UBND-TH ngày 
04/3/2022);  
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Tên đơn vị 

 
Nội dung góp ý 

UBND huyện Ngọc Hồi (Công 
văn số 566/UBND ngày 
04/3/2022) 

UBND huyện Kon Rẫy (Văn bản 
số 255/UBND-TH ngày 9/3/2022);  

UBND huyện Kon Plong ( Công 
văn số 462/UBND-TH, ngày 
09/3/2022); 

UBND huyện Sa Thầy ( Công 
văn số 479/UBND-TH, ngày 

08/3/2022);  

II CÁC ĐƠN VỊ CÓ Ý KIẾN 

THAM GIA 

  

1 Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Công văn số 
493/SNN-KH ngày 01/3/2022) 

Ý kiến tham gia: Đề nghị điều chỉnh thay 

thế cụm từ “mức chi” thành “mức hỗ trợ” 
tại dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự 
thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết 

2 Sở Tài chính (Công văn số 

781/STC-QLNS ngày 02/3/2022) 

Ý kiến tham gia: Đề nghị Sở Khoa học và 

Công nghệ biên tập, sửa đổi bổ sung khoản 3 
Điều 2 của dự thảo Nghị quyết Hội đồng 

nhân dân tỉnh như sau:  “3. Ngoài mức chi 
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, 
trong trường hợp phát sinh thêm các chi phí 

khác (nếu có), các đơn vị tham gia Chương 
trình tự đảm bảo”.  

Giải trình: Đã tiếp thu theo ý kiến của Sở Tư pháp: 

Bỏ quy định khoản 3 Điều 2 của dự thảo. Lý do: 
Nghị quyết chỉ quy định mức hỗ trợ từ ngân sách 

tối đa cho 01 (một) đơn đăng ký bảo hộ, còn lại các 
chi phí khác (nếu có) do tổ chức, cá nhân có đơn tự 
đảm bảo.    

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công 

văn số 250/SKHĐT-TH, ngày 
04/03/2022); 

Ý kiến tham gia:  Đề nghị xác định cụ thể 

từng nguồn vốn (vốn đầu tư phát triển, vốn 
sự nghiệp, ...) của từng cấp ngân sách (tỉnh, 
huyện, xã) bố trí để hiện Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 
2021-2030 và vốn lồng ghép từ các Chương 

trình mục tiêu quốc gia (nếu có) ở điểm 2 
Điều 3 (trang 2) của dự thảo Nghị quyết. 

Giải trình:  

Theo ý kiến của Sở Tư pháp: Nguồn kinh phí thực 
hiện được cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến tại 
Điều 3 dự thảo đã được quy định cụ thể tại Điều 2 

Thông tư số 75/2021/TT-BTC. Vì vậy, đề nghị cơ 
quan chủ trì soạn thảo xem xét, loại bỏ vì không 

cần thiết. Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ đã 
tiếp thu loại bỏ quy định tại Điều 3 dự thảo Nghị 



 
 

STT 

 

Tên đơn vị 

 
Nội dung góp ý 

quyết của HĐND tỉnh theo ý kiến của Sở Tư pháp. 

4 Sở Tư pháp (Công văn số 
332/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 
07/3/2022) 

Ý kiến tham gia:   
1. Để phù hợp với quy định tại Điều 4 Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật); khoản 3 Điều 61 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, tại căn cứ ban hành 
văn bản thứ 7, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 
thảo trình bày như sau: “Căn cứ điểm c, 

khoản 1 Điều 6 Thông tư số 75/2021/TT-
BTC ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định về 
quản lý tài chính thực hiện Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; ”. 

Tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. 
 
 

 
 

 
 

 2. Tại phần nơi nhận của văn bản, đề nghị 
cơ quan chủ trì soạn thảo xác định chính 

xác(1) cơ quan, tổ chức nhận văn bản theo 

đúng quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP. 

 
Tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết  

                     
(1) “Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh” mà không phải là “Văn phòng: Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh” (Nghị quyết số 

03/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum). 
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Tên đơn vị 

 
Nội dung góp ý 

3. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ 
nội dung được giao quy định chi tiết tại 
điểm c, khoản 1 Điều 6 Thông tư số 

75/2021/TT-BTC để chỉnh lý lại tên gọi 
(trích yếu) của dự thảo cho chính xác. Theo 

quan điểm của Sở Tư pháp, tên gọi (trích 
yếu) của dự thảo Nghị quyết có thể được 
biên tập lại theo hướng sau: “Quy định mức 

hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký 
bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài 

nước…”. Trên cơ sở đó, đề nghị xác định lại 
các nội dung có liên quan có trong dự thảo 
để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp.  

Tiếp thu, chỉnh sửa tên dự thảo Nghị quyết. 
 
 

 
 

 
 



 
 

STT 

 

Tên đơn vị 

 
Nội dung góp ý 

4. Khoản 1 Điều 1 dự thảo dự kiến phạm vi 
điều chỉnh của dự thảo như sau: “Nghị quyết 
này quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ 

đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, 

công nhận giống cây trồng mới thuộc 
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh 
Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030”. Tuy 

nhiên, qua rà soát, đối chiếu Quyết định số 
137/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh 
Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030, Sở Tư 

pháp chưa thấy Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 

2030 quy định nhiệm vụ đăng ký bảo hộ, 
công nhận giống cây trồng mới thuộc nội 
dung thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ 

ở trong và ngoài nước. Do đó, đề nghị cơ 
quan chủ trì soạn thảo làm rõ lý do quy định 

nhiệm vụ đăng ký bảo hộ, công nhận giống 
cây trồng thuộc Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 

2030. 

Giải trình:  

Đã tiếp thu chỉnh sửa khoản 1 Điều 1 như sau: 
Nghị quyết này Quy định mức hỗ trợ thực hiện 

nhiệm vụ đăng ký bảo hộ ở trong và ngoài nước 
đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn 

hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng 
mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030. 
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Tên đơn vị 

 
Nội dung góp ý 

 5. Khoản 2 Điều 1 dự thảo quy định đối 
tượng áp dụng là: “Các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân tham gia quản lý, thực hiện Chương 

trình…”. Dự kiến nêu trên được hiểu, tất cả 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản 

lý, thực hiện Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 

2030 đều là đối tượng áp dụng của dự thảo. 

Tuy nhiên, Sở Tư pháp nhận thấy, căn cứ 
quy định tại khoản 1 Điều 1 dự thảo về 

phạm vi điều chỉnh thì chỉ cơ quan, tổ chức, 
cá nhân tham gia quản lý, thực hiện nhiệm 
vụ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu 

dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký 
bảo hệ, công nhận giống cây trồng mới 

thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 
tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030 mới 
thuộc đối tượng áp dụng của dự thảo. Vì 

vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo biên 
tập lại đối tượng áp dụng của dự thảo để 

tránh làm phát sinh cách hiểu như đã trình 
bày ở trên.  

 Tiếp thu và biên tập tại khoản 2 Điều 1 của dự 
thảo Nghị quyết như sau: Các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân tham gia quản lý, thực hiện nhiệm vụ đăng ký 

bảo hộ ở trong và ngoài nước đối với sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo 

hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum đến năm 2030.  
 

 
 

 
 
 

 

6. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ 
cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của việc tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định nội dung tại khoản 3 

Điều 2 dự thảo: “Mức kinh phí quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều này là mức hỗ trợ 
tối đa từ ngân sách nhà nước, trong trường 

hợp phát sinh thêm các chi phí khác (nếu 
có), các đơn vị tham gia Chương trình tự 

đảm bảo”.  

Tiếp thu/Giải trình:  
- Đối với địa phương xác định mức hỗ trợ tối đa 

theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 75/2021/TT-BTC là 
nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước đối với 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, giống 
cây trồng mới. Việc hỗ trợ sẽ thực hiện sau khi tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp hoàn thành đơn đăng 
ký bảo hộ ở trong và ngoài nước.    

- Đã tiếp thu: Bỏ quy định khoản 3 Điều 2 của dự 
thảo. Lý do: Nghị quyết chỉ quy định mức hỗ trợ từ 
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ngân sách tối đa cho 01 (một) đơn đăng ký bảo hộ, 
còn lại các chi phí khác (nếu có) do tổ chức, cá 
nhân có đơn tự đảm bảo.    

7. Sở Tư pháp nhận thấy, nguồn kinh phí 

thực hiện được cơ quan chủ trì soạn thảo dự 
kiến tại Điều 3 dự thảo đã được quy định cụ 

thể tại Điều 2 Thông tư số 75/2021/TT-
BTC. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 
thảo xem xét, loại bỏ vì không cần thiết. 

Tiếp thu và loại bỏ quy định tại Điều 3 dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

8. Điểm c, khoản 1 Điều 6 Thông tư số 
75/2021/TT-BTC giao Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 
định mức hỗ trợ cụ thể đối với nhiệm vụ 

thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở 
trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp và nhãn hiệu, đăng ký bảo 

hộ, công nhận giống cây trồng mới. Nói 
cách khác, Thông tư không giao Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định các nội dung khác. 
Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 
xem xét, loại bỏ quy định tại khoản 2 Điều 5 

dự thảo. 

Tiếp thu: Bỏ Điều 6 của dự thảo Nghị quyết đã lấy 
ý kiến. 
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B 

Các ý kiến tham gia góp ý lần 2: 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA 

SỞ TƯ PHÁP 

 Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu, hoàn chỉnh để 
lấy ý kiến lần 4 

 

Báo cáo số 96/BC-STP, ngày 
01/4/2022 về thẩm định dự thảo 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh (Nghị quyết quy định mức hỗ 
trợ thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy 

đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong 
và ngoài nước trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum đến năm 2030 

1. Sở Tư pháp nhận thấy phạm vi điều 

chỉnh được dự kiến tại khoản 1 Điều 1 

dự thảo Nghị quyết chưa phù hợp vơi 

quy định của pháp luật. Cụ thể theo 

khoản 1 Điều 1 Thông tư số 

75/2021/TT-BTC, chế độ tài chính quy 

định trong Thông tư được áp dụng để 

thực hiện Chương trình phát triển tài sản 

trí tuệ đến năm 2030. Bên cạnh đó, điểm 

c khoản 1 Điều 6 Thông tư quy định Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức 

hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy 

đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và 

ngoài nước đối với nhiệm vụ do địa 

phương quản lý. Ngoài ra, theo quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư số 

75/2021/ TT-BTC và dự kiến tại khoản 2 

Điều 2 dự thảo Nghị quyết thì việc đăng 

ký công nhận đối với giống cây trồng 

mới ở nước ngoài không được hỗ trợ. 

Từ những vấn đề nêu trên, đề nghị cơ 

quan chủ trì soạn thảo xem xét, chỉnh lý, 

bổ sung phạm vi điều chỉnh của dự thảo 

Nghị quyết để thể hiện rõ: mức hỗ trợ 
thực hiện nhiệm vụ đăng ký bảo hộ tài 

sản trí tuệ ở trong và ngoài nước (được 

HĐND tỉnh quy định) thuộc Chương 

1. Căn cứ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 và thực tế 

của địa phương, cơ quan soạn thảo xin tiếp thu, 

điều chỉnh như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này 

quy định mức hỗ trợ thực hiện đăng ký bảo hộ 

trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu 

dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo 

hộ, công nhận ở trong nước đối với giống cây 

trồng mới. 
Mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này 

được thực hiện đối với các nhiệm vụ do địa 

phương quản lý và thuộc Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ của tỉnh Kon Tum đến năm 

2030.  
Đồng thời, điều chỉnh Điều 2. Mức hỗ trợ 

thực hiện nhiệm vụ đăng ký bảo hộ đối với 

sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn 

hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây 

trồng mới, như sau: 

1. Đối với đăng ký bảo hộ trong nước: 

a) Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế 

và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng 

mới: 30 triệu đồng/đơn. 
b) Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng 

công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn 

bằng bảo hộ. 
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trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 

2030 và áp dụng đối với nhiệm vụ do địa 
phương quản lý; đồng thời không áp 

dụng đối với việc đăng ký công nhận 

giống cây trồng mới ở nước ngoài (2). 

2. Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho 

các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này 
(trừ giống cây trồng mới): 60 triệu đồng/đơn 

được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng 

theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc 

gia nộp đơn. 

  

2. Đối tượng áp dụng: Tương tự lý do đã 

được cơ quan thẩm định trình bày đối 

với phạm vi điều chỉnh của dự thảo, đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, 

biên tập lại đối tượng áp dụng của dự 

thảo cho thống nhất. Mặt khác, để bao 
quát tất cả các đối tượng có thể chịu sự 

tác động của dự thảo, đề nghị bổ sung 

đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị 

quyết là: “Các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan”. 

2. Đã tiếp thu, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau: 

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tham gia quản lý và thực hiện nhiệm vụ 

đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng 

công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, 

công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum đến năm 2030 và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân khác có liên quan. 

(Các tổ chức, cá nhân khác bao gồm: đơn vị tư 

vấn (nếu có), cơ quan thẩm định đơn, cấp văn 

bằng bảo hộ....) 

                     
2 Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 

2021. 
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3. Khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị quyết 

quy định: “Trong quá trình thực hiện 
nếu các văn bản dẫn chiếu tại Nghị 

quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay 

thế thì áp dụng theo các văn bản sửa 

đổi, bổ sung, thay thế đó”. Tuy nhiên, cơ 

quan thẩm định nhận thấy, nội dung dự 

thảo Nghị quyết không dẫn chiếu đến 

các văn bản khác. Như vậy, nội dung dự 

kiến tại khoản 2 Điều 4 dự thảo là không 

cần thiết, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo xem xét, loại bỏ 

3. Đã tiếp thu, bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 4 

dự thảo Nghị quyết. 

  

4. Đối với các mức hỗ trợ cụ thể, đề nghị 

Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào 

mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà nước 

đối với nhiệm vụ do các Bộ, cơ quan 

trung ương quản lý quy định tại điểm a, 

điểm b, khoản 1 Điều 6 Thông tư số 

75/2021/TT-BTC, các công việc có liên 

quan, điều kiện cụ thể của địa phương và 

khả năng cân đối của ngân sách địa 

phương để tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh quyết định (Sở Tư pháp không thẩm 

định đối với các mức hỗ trợ cụ thể).   

4. Thực tế số sáng chế, kiểu dáng công nghiệp 

và giống cây trồng mới được tạo ra trên địa bàn 

tỉnh cần bảo hộ rất ít (thời gian qua mới chỉ có 

02 đơn sáng chế, 01 đơn kiểu dáng công 

nghiệp nộp hồ sơ đăng ký, nhưng chưa được 

cấp văn bằng bảo hộ; không có đơn giống cây 

trồng mới nào đăng ký). Riêng nhãn hiệu thông 

thường (không phải là nhãn hiệu chứng nhận, 

nhãn hiệu tập thể) do các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp nộp đơn đăng ký bảo hộ khoảng 

400 đơn, đã cấp văn bằng bảo hộ 74 đơn). Do 

đó, để khuyến khích các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp tăng cường bảo hộ sáng chế, kiểu 

dáng công nghiệp, nhãn hiệu và giống cây 
trồng mới việc áp dụng mức hỗ trợ tối đa theo 

Thông tư 75/2021/TT-BTC là phù hợp và nằm 

trong khả năng ngân sách của tỉnh dành cho 

thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 
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của tỉnh; mức hỗ trợ này đã được đa số các cơ 

quan, đơn vị tham gia thống nhất, trong đó có ý 
kiến của Sở Tài chính (tại Văn bản số 

781/STC-QLNS ngày 02/3/2022). 

  

5. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản: 

Về cơ bản dự thảo Nghị quyết đã được 

trình bày đúng quy định về thể thức và 

kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm 

pháp luật. Tuy nhiên, tại căn cứ ban 

hành văn bản thứ 7, đề nghị trình bày 
theo đúng tại khoản 3 Điều 61 Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP (cuối dòng của mỗi 

căn cứ ban hành văn bản có dấu chấm 

phảy(;));đồng thời, tại căn cứ ban hành 

văn bản thứ 8 (căn cứ cuối), đề nghị dự 

kiến chính xác thời gian UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết. 

5. Đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết. 

C 

Các ý kiến tham gia góp ý lần 3:  Ý 

KIẾN THÀNH VIÊN UBND 

TỈNH 

 Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu, hoàn chỉnh dự 
thảo lần 4 
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1 Ý kiến thống nhất với dự thảo tờ 
trình của UBND tỉnh và Nghị 
quyết HĐND tỉnh (18 ý kiến) 

1.Trưởng Ban dân tộc tỉnh;  
2.Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;  
3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh;  

4.Giám đốc Sở Công thương;  
5.Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo;  

6.Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải;  
7.Giám đốc Sở Nội vụ;  
8.Giám đốc Sở Ngoại vụ;  

9.Giám đốc Sở Tài chính;  
10.Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;  

11.Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;  
12.Giám đốc Sở Xây dựng;  
13.Giám đốc Sở Y tế;  

14.Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn;  

15.Giám đốc Sở văn hóa Thể thao và du 
lịch;  
16.Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

17.Chánh Thanh tra tỉnh 

18.Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

 

2 Ý kiến của Công an tỉnh Thống nhất tại Công văn số 1080/CAT-

PV01, ngày 21/4/2022 do đồng chí Phó 
Giám đốc Trần Thị Thu Phước ký. 
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3 Ý kiến của Sở Tư pháp (Công văn 
số 588/STP-XDKTr&QPPL ngày 
22/4/2022 

Hiện nay, người được giao trách nhiệm 
đứng đầu Sở Tư pháp không là Ủy viên Ủy 
ban nhân dân tỉnh; Dự thảo Nghị quyết ” đã 

được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số 
96/BC-STP ngày 01 tháng 4 năm 2022. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của Thành viên 
Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ 
tháng 3, ngày 13/4/2022, Sở Khoa học và Công 

nghệ đã phối hợp với Sở Tư pháp trao đổi lại nội 
dung phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết, đồng thời 

tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết 
(có báo cáo tiếp thu, giải trình và dự thảo Nghị 
quyết đã chỉnh sửa kèm theo)3 

 

 

                     
3 Báo cáo số 87/BC-SKHC ngày 14/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ. 


		2022-05-12T07:36:05+0700


		2022-05-12T07:35:48+0700




