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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ 

tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 

  

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh.  

 

Căn cứ 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; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết một số chính sách phát triển khoa học và 

công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, với nội dung như 

sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Thời gian qua việc phát triển khoa học và công nghệ đã được cấp ủy Đảng, 

chính quyền quan tâm, đặc biệt ngày 03/2/2015 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa 

XVII) đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát 

triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành nhiều chính sách như: Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 

18/7/2018 về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 về một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường trường 

khoa học và công nghệ và doanh nghiệp trường khoa học và công nghệ tỉnh Hà 

Tĩnh đến năm 2025; Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về một 

số chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2020-2025 và những 

năm tiếp theo.   

Qua quá trình triển khai, các chính sách về phát triển khoa học và công nghệ 

từng bước đi vào cuộc sống và có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh nhà. Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tiễn cần soát xét, điều chỉnh lại các 

chính sách cho phù hợp với định hướng phát triển một cách toàn diện hơn và đúng 

quy định mới của pháp luật. Đồng thời việc tích hợp, bổ sung, điều chỉnh các nội 

dung tại các Nghị quyết đã ban hành thành một Nghị quyết về lĩnh vực khoa học 

và công nghệ nhằm giúp cho các đối tượng thụ hưởng dễ tiếp cận, hấp thu; giúp 

cho cơ quan quản lý khi triển khai thực hiện được dễ dàng hơn. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT  

1. Mục đích: Xây dựng chính sách phát triển khoa học và công nghệ đến 

năm 2025 và những năm tiếp theo (trên cơ sở tích hợp 03 chính sách cũ và bổ sung 

thêm một số nội dung mới) nhằm thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ phù 

hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới; góp phần nâng cao hiệu quả 

điều hành, quản lý của nhà nước; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo 

đúng quy định của pháp luật. 



2. Quan điểm xây dựng nghị quyết: Đảm bảo cơ sở pháp lý, thực tiễn và 

tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc trình tự, thủ tục ban hành văn bản Quy phạm pháp 

luật. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu xây 

dựng Nghị quyết một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo (tại Chương trình số 14/CTr-UBND ngày 

20/01/2022 về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022). 

Sở Khoa học và Công nghệ đã lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan; lấy 

ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh về Thủ tục hành chính của Dự thảo Nghị quyết; 

đăng tải trên Công thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng 

góp ý kiến theo quy định. Các ý kiến góp ý đã được Sở Khoa học và Công nghệ 

nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo. 

Dự thảo đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Văn bản số 316/BC-STP, ngày 

30/9/2022 theo đúng quy định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

Dự thảo văn bản gồm 4 Chương, 14 Điều: 

- Chương I: Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 3): Quy định những nội 

dung về phạm vi Điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ và nguyên tắc áp 

dụng.   

- Chương II: Chính sách hỗ trợ (từ Điều 4 đến Điều 8): Quy định cụ thể về 

các chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực, kiến thức về KH&CN; hỗ trợ khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ phát triển thị trường 

KH&CN và doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường. 

- Chương III: Thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện (từ Điều 9 đến Điều 

10): Quy định cụ thể các thành phần hồ sơ cho từng chính sách hỗ trợ và quy trình 

thực hiện cho mỗi chính sách. 

- Chương IV: Tổ chức thực hiện (từ Điều 11 đến Điều 14): Quy định về 

nguồn kinh phí, Điều khoản thi hành, quy định chuyển tiếp và trách nhiệm thực 

hiện.  

(Chi tiết có Dự thảo Nghị quyết và dự toán kinh phí kèm theo) 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết một số chính sách phát triển khoa 

học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh 

kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở: KH&CN, Tư pháp, Tài chính; 

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX2.     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

  Lê Ngọc Châu 

 


		trantuannghia.hdnd@hatinh.gov.vn
	2022-11-21T17:45:36+0700


		lengocchau@hatinh.gov.vn
	2022-11-21T18:05:11+0700


		2022-11-21T17:27:12-0800


		2022-11-21T17:27:14-0800


		2022-11-21T17:27:14-0800




