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TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1053 /UBND-KGVX

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v góp ý dự thảo hồ sơ trình thẩm
định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng
lưới tổ chức khoa học và công nghệ
công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm
nhìn đến năm 2050

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thực hiện Công văn số 2422/BKHCN-TCCB ngày 14/8/2020 của Bộ
Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến về dự thảo hồ sơ trình thẩm định
nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời
kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Lạng
Sơn cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung dự thảo hồ sơ trình thẩm định và có
một số ý kiến tham gia cụ thể như sau:
I. VỀ NỘI DUNG

1. Phần căn cứ pháp lý
Đề nghị trích dẫn đầy đủ, chính xác tên các căn cứ sau:
- Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14 ngày 22 tháng 12 năm 2018 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên
quan đến quy hoạch.
- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.
2. Tại Điều 1
a) Tại khoản 1 Mục II về quan điểm lập quy hoạch, đề nghị bổ sung quan
điểm: quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập nhằm đáp
ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo hướng đẩy mạnh
nghiên cứu nhằm tiếp cận nhanh chóng các công nghệ nền tảng của cách mạng
công nghiệp lần thứ tư; đồng thời và đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các kết
quả nghiên cứu vào thực tiễn; có sự liên kết của các tổ chức khoa học và công
nghệ trong mạng lưới.
b) Tại khoản 2 Mục II về mục tiêu cụ thể của dự thảo: các mục tiêu cụ thể
chưa rõ ràng, chưa định lượng được cụ thể. Do vậy, đề nghị nghiên cứu bổ sung
các chỉ tiêu có thể định lượng được để thực hiện.
c) Tại điểm a khoản 3 Mục II dự thảo quy định “Theo quy định tại Điều 4
và Điều 57 Luật Quy hoạch”. Tuy nhiên, Điều 57 Luật Quy hoạch không quy
định về nguyên tắc lập quy hoạch mà quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều
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của các luật có liên quan đến hoạt động quy hoạch. Đề nghị cơ quan soạn thảo
xem xét lại nội dung này.
d) Tại điểm c khoản 3 Mục II dự thảo quy định “…đáp ứng các nhu cầu
trong giai đoạn 2021 - 2025, 2026 - 2030…”. Tuy nhiên, tên quy hoạch và nội
dung lập quy hoạch chỉ quy định thời kỳ quy hoạch là 10 năm (thời kỳ 2021 2030). Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, quy định thống nhất về giai đoạn quy
hoạch.
II. VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY

1. Phần căn cứ pháp lý: đề nghị sửa “Xét đề nghị” thành “Theo đề nghị”
cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của
Chính phủ.
2. Sửa lỗi đánh máy, dấu cách trong toàn bộ dự thảo.
UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét,
tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHCN, KHĐT, TC, XD, TP;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX(NCD).
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