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TỜ TRÌNH 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết Ban hành chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp 

nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Sở Khoa học và Công nghệ xin trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây 

dựng “Nghị quyết Ban hành chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát 

triển, đổi mới công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

- Kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật, Đức cũng như một 

số quốc gia có nền kinh tế, khoa học và công nghệ mới nổi như Hàn Quốc, Thái 

Lan cho thấy khoa học và công nghệ để đạt được hiệu quả phải xuất phát từ doanh 

nghiệp và gắn liền với doanh nghiệp. Ở nước ta, trong những năm gần đây các 

doanh nghiệp tăng trưởng cao, phát triển vững chắc đều là những công ty chú trọng 

đầu tư nghiên cứu và phát triển để làm chủ công nghệ. Điển hình như: Tập đoàn 

Viễn thông Quân đội Viettel, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, Công ty Cổ phần 

FPT, Công ty Cổ phần BKAV và hàng loạt các doanh nghiệp vừa trên toàn quốc 

đang sản xuất, kinh doanh dựa trên nền tảng nghiên cứu và phát triển công nghệ. 

Đó là những dấu hiệu tích cực cho sự chuyển hướng phát triển toàn nền kinh tế dựa 

trên nền tảng tri thức thay vì dựa vào tài nguyên và nhân công giá rẻ. 

- Về chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước. Một trong những 

quan điểm phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 

2030 của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

(Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 
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xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đó là “Coi doanh nghiệp và các đơn vị dịch 

vụ công là trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ, là nguồn 

cầu quan trọng nhất của thị trường khoa học và công nghệ”. Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề ra một 

trong những nhiệm vụ giải pháp để phát triển khoa học và công nghệ đó là “Tăng 

cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ; mở rộng hợp tác, gắn 

kết chặt chẽ giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp nhằm phát 

huy hiệu quả đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng vào các ngành công nghiệp, nông 

nghiệp, dịch vụ”. Gần đây nhất, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP 

ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Theo đó, một 

trong số các nhiệm vụ ngành khoa học và công nghệ triển khai thực hiện đó là “Đề 

xuất các biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn từ Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia và các chương trình hỗ trợ khác của Nhà 

nước để thực hiện đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh”. 

- Tại Khánh Hòa, qua theo dõi của Sở Khoa học và Công nghệ cho thấy chỉ 

có một vài doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia vào các chính sách về khoa học 

và công nghệ thông qua thực hiện đề tài, dự án như: Công ty TNHH Nhà nước 

MTV Yến Sào Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Công ty Cổ 

phần Vật liệu mới Asia 96 một số doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản. Thời gian gần 

đây hình thành được một số doanh nghiệp khoa học và công nghệ dựa trên các kết 

quả nghiên cứu không sử dụng ngân sách nhà nước. Các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp từ Trung ương chưa có doanh nghiệp nào trên địa bàn tỉnh tiếp cận được 

mặc dù Sở Khoa học và Công nghệ đã thông báo hướng dẫn hỗ trợ. Có một số rào 

cản nhất định giữa doanh nghiệp với các chính sách khoa học và công nghệ có sử 

dụng ngân sách hiện nay đó là: Bản thân doanh nghiệp chưa thực sự nhận thức đầy 

đủ về các vấn đề khoa học, công nghệ của chính doanh nghiệp trong khi quy trình 

tiếp cận các nguồn ngân sách nhà nước còn phức tạp; ngoài ra, trên địa bàn tỉnh 

chưa có chính sách khoa học và công nghệ nghiên cứu và phát triển, đổi mới công 

nghệ áp dụng  trực tiếp cho đối tượng doanh nghiệp. 

- Về phía chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có những chỉ 

đạo cụ thể, giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng 

các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của Sở: Tại Thông báo 

số 58/TB-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2016 Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy 

ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình 
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hình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016, Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo một trong những nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ sớm 

tham mưu đó là “đề xuất những cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích, hỗ trợ 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng cơ quan nhà nước tham gia nghiên cứu, triển 

khai ứng dụng khoa học và công nghệ”. Đồng thời, Báo cáo số 35/BC-ĐBQN ngày 

15 tháng 4 năm 2016 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu Sở 

Khoa học và Công nghệ “Khẩn trương trình UBND tỉnh ban hành Đề án hỗ trợ 

doanh nghiệp đổi mới công nghệ”. 

Với những lý do chính được khái quát như trên, ban hành chính sách “Hỗ trợ 

doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” là hết sức 

cần thiết ở thời điểm hiện tại để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

nâng cao năng suất, chất lượng; tăng khả năng cạnh tranh và phát triển vững chắc 

hơn. Qua đó, sẽ góp phần dần hình thành các cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh dựa trên nền tảng chú trọng nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ 

thay thế cho các nền tảng dựa vào nguồn tài nguyên và giá lao động rẻ trong giai 

đoạn vừa qua. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích 

- Thông qua chính sách hỗ trợ để huy động doanh nghiệp đầu tư vào nghiên 

cứu và phát triển, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm, tạo ra sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường, tăng sức cạnh tranh 

của doanh nghiệp. Qua đó thể hiện rõ vai trò của khoa học và công nghệ trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa doanh nghiệp phát triển vững chắc. 

- Giúp doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp 

(trong lĩnh vực khoa học và công nghệ) có điều kiện thuận lợi hơn để nâng cao 

năng lực sản xuất, kinh doanh, duy trì liên tục quá trình sáng tạo trong doanh 

nghiệp. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản 

- Chính sách được xây dựng phải đổi mới, hướng đến các nhóm đối tượng cụ 

thể đó là các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới công 

nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp. Chính 

sách cũng góp phần thúc đẩy tinh thần và hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp 

khoa học và công nghệ. 
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- Các nội dung hỗ trợ của chính sách không trùng lắp với các chương trình, 

dự án khác trên địa bàn tỉnh. Thủ tục thực hiện đơn giản để doanh nghiệp dễ dàng 

tiếp cận và tham gia, qua đó có thể tạo nên làn sóng nghiên cứu phát triển và đổi 

mới trong doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh góp phần tăng khả 

năng thích ứng với thị trường trong thời kỳ hội nhập. 

- Chính sách hướng hỗ trợ tiếp cận trên cơ sở các sản phẩm thực tế giải 

quyết nhu cầu của doanh nghiệp, không tài trợ cho những dự án không khả thi. 

- Đề cao vai trò và tính chủ động của doanh nghiệp trong các hoạt động khoa 

học và công nghệ. Toàn bộ quyền sở hữu các kết quả được tạo ra từ các hoạt động 

đều thuộc về các doanh nghiệp hoặc các tổ chức tham gia. 

- Chính sách mới trên địa bàn tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động khoa 

học và công nghệ nên cần có tính linh hoạt, có thể điều chỉnh, bổ sung phù hợp khi 

nhu cầu thực tiễn thay đổi. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia một số hoạt động khoa học và 

công nghệ nhằm tăng năng suất chất lượng, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, tạo 

ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, bao gồm: 

1- Hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ trong doanh 

nghiệp. 

2- Hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm, đổi mới công 

nghệ trong doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

3- Hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm trong doanh 

nghiệp khởi nghiệp. 

2. Đối tượng áp dụng 

1- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

các ngành sau: 

a) Nông nghiệp và các dịch vụ có liên quan; lâm nghiệp và các dịch vụ có 

liên quan; khai thác, nuôi trồng thủy sản. 

b) Ngành khai khoáng (Không bao gồm: Khai thác than, khai thác dầu thô 

và khí tự nhiên, khai thác quặng kim loại). 
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c) Công nghệ chế biến, chế tạo: Sản xuất chế biến thực phẩm; sản xuất đồ 

uống không cồn; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu; 

sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (bao gồm cả máy móc, thiết bị); sản xuất 

sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất thiết bị điện; đóng 

tàu thuyền; sản xuất dụng cụ thể dục thể thao; sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha 

khoa, chỉnh hình. 

d) Khai thác, xử lý và cung cấp nước; thoát nước và xử lý nước thải; hoạt 

động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế chất thải phế liệu. 

e) Dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống. 

f) Thông tin và truyền thông: Viễn thông, lập trình máy vi tính. 

g) Dịch vụ du lịch. 

2- Các lĩnh lĩnh vực sản xuất ra các sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ 

cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được 

khuyến khích phát triển theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 

năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

3- Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

4- Các doanh nghiệp khởi nghiệp (lĩnh vực khoa học và công nghệ). 

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Chính sách 1: Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới 

công nghệ. 

- Mục tiêu của chính sách: 

+ Thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến hoạt động 

khoa học và công nghệ nói chung, công tác nghiên cứu và phát triển trong doanh 

nghiệp nói riêng. 

+ Hỗ trợ doanh nghiệp một phần chi phí để khích lệ doanh nghiệp chủ động 

tổ chức nghiên cứu hiện thực hóa các sáng kiến kỹ thuật trong quá trình sản xuất, 

dần hình thành thói quen nghiên cứu cải tiến thiết bị, đổi mới công nghệ cho doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Nội dung của chính sách: 

+ Mức hỗ trợ:  

 Hoạt động nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp: Hỗ trợ tối đa 30 
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% nhưng không quá 300 triệu đồng/doanh nghiệp đối với các hoạt động: Nghiên 

cứu và phát triển sản phẩm; nghiên cứu phát triển công nghệ (Tập trung vào cải 

tiến máy móc, thiết bị); nghiên cứu quy trình, quá trình.  

 Hoạt động đổi mới công nghệ: Hỗ trợ tối đa 30 % nhưng không quá 400 

triệu đồng/doanh nghiệp đối với các hoạt động: Nhận chuyển giao công nghệ mới; 

thay thế một phần công nghệ cũ. 

+ Nội dung hỗ trợ:  

 Đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp:Chi phí 

thuê chuyên gia (nếu có); Một phần chi phí nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu; 

Một phần chi phí cho hạng mục tự động hó; Một phần chi phí kiểm nghiệm, đánh 

giá sản phẩm. 

 Đối với hoạt động đổi mới công nghệ: Chương trình/hệ thống giám sát sản 

xuất hiện đạ; toàn bộ hoặc một phần phí đào tạo, chuyển giao công nghệ; một phần 

chi phí cho hạng mục điều khiển, tự động hóa. 

- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: 

+ Phổ biến chính sách đến toàn thể các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để các 

doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính sách hỗ trợ. 

+ Đơn giản hóa tối đa các bước tiếp cận chính sách để doanh nghiệp có thể 

dễ dàng tham gia, đây là biện pháp quan trọng để tháo gỡ các rào cản hiện nay. 

+ Hỗ trợ những hoạt động cụ thể, đã có sản phẩm sơ bộ hoặc nghiên cứu ban 

đầu của doanh nghiệp nhằm nhanh chóng đạt được kết quả cụ thể, đáp ứng các nhu 

cầu thực tế của doanh nghiệp. 

2. Chính sách 2: Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

- Mục tiêu của chính sách: Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

tiếp tục nghiên cứu, phát triển, đa dạng hóa sản phẩm khoa học và công nghệ; liên 

tục duy trì sự sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Nội dung của chính sách: 

+ Mức hỗ trợ:  

 Đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ: Hỗ trợ tối đa 30 % nhưng không quá 400 triệu đồng/doanh nghiệp 
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đối với các hoạt động: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm; nghiên cứu phát triển 

công nghệ (Tập trung vào cải tiến máy móc, thiết bị); nghiên cứu quy trình, quá 

trình. 

 Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ đổi mới công nghệ: Hỗ trợ 

tối đa 30 % nhưng không quá 300 triệu đồng/doanh nghiệp đối với các hoạt động: 

Nhận chuyển giao công nghệ mới; thay thế một phần công nghệ cũ. 

 Đối với hoạt động thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm: Hỗ trợ tối đa 

30 % nhưng không quá 400 triệu đồng/doanh nghiệp đối với dự án sản xuất thử 

nghiệm. 

+ Nội dung hỗ trợ:   

 Đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển: Chi phí thuê chuyên gia (nếu 

có); một phần chi phí nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứ; một phần chi phí cho 

hạng mục tự động hóa; một phần chi phí kiểm nghiệm, đánh giá sản phẩm. 

 Đối với hoạt động đổi mới công nghệ: Chương trình/hệ thống giám sát sản 

xuất hiện đại; một phần phí đào tạo, chuyển giao công nghệ; một phần chi phí cho 

hạng mục điều khiển, tự động hóa. 

 Đối với dự án sản xuất thử nghiệm: Một phần chi phí nguyên vật liệu cho 

dự án sản xuất thử nghiệm; một phần chi phí thuê chuyên gia (nếu có); một phần 

chi phí kiểm định, đánh giá chất lượng sản phẩm; một phần chi phí mua sắm các 

thiết bị. 

- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: 

+ Tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định. 

+ Tiếp cận các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh để 

phối hợp hỗ trợ định hướng phát triển theo hướng doanh nghiệp sáng tạo. 

+ Đơn giản hóa tối đa các bước tiếp cận chính sách để doanh nghiệp có thể 

dễ dàng tham gia, đây là biện pháp quan trọng để tháo gỡ các rào cản hiện nay. 

3. Chính sách 3: Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (khoa học và công 

nghệ) 

- Mục tiêu của chính sách: Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp tục đầu tư 

nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, hoàn thiện công nghệ sản xuất để duy trì sáng 
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tạo trong doanh nghiệp. 

- Nội dung của chính sách: 

+ Mức hỗ trợ: 

* Hoạt động nghiên cứu phát triển trong doanh nghiệp khởi nghiệp: Hỗ trợ 

tối đa 30 % nhưng không quá 400 triệu đồng/doanh nghiệp đối với hoạt động 

nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp khởi nghiệp. 

* Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm: Hỗ 

trợ tối đa 40 % nhưng không quá 500 triệu đồng/doanh nghiệp đối với dự án sản 

xuất thử nghiệm.  

+ Nội dung hỗ trợ: 

* Đối với hoạt động nghiên cứu phát triển trong doanh nghiệp khởi nghiệp: 

Chi phí thuê chuyên gia (nếu có); một phần chi phí nguyên vật liệu phục vụ nghiên 

cứu; Một phần chi phí kiểm nghiệm, đánh giá sản phẩm. 

* Đối với dự án sản xuất thử nghiệm: Một phần chi phí nguyên vật liệu cho 

dự án sản xuất thử nghiệm; một phần chi phí thuê chuyên gia (nếu có); một phần 

chi phí kiểm định, đánh giá chất lượng sản phẩm; một phần chi phí mua sắm các 

thiết bị. 

- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: 

+ Sớm triển khai các kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng 

tạo trên địa bàn tỉnh để hình thành cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo. 

+ Chủ động tiếp cận các doanh nghiệp khởi nghiệp (trong lĩnh vực khoa học 

và công nghệ) để đề xuất các phương án hỗ trợ. 

+ Đơn giản hóa tối đa các bước tiếp cận chính sách để doanh nghiệp có thể 

dễ dàng tham gia, đây là biện pháp quan trọng để tháo gỡ các rào cản hiện nay. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 

HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA 

- Nguồn kinh phí: Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ được bổ: 03 

tỷ đồng/năm trong năm đầu tiên triển khai nghị quyết và tiếp tục điều chỉnh kế 

hoạch cho phù hợp với hiệu quả thực hiện các chính sách trên thực tế trong những 
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năm tiếp theo. 

- Nhân lực quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì. 

- Đội ngũ chuyên gia cho các hội đồng khoa học và công nghệ thẩm định hỗ 

trợ các dự án: Chuyên gia trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh và trên hệ thống cơ 

sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN 

Thời gian dự kiến trình Hội đồng nhân dân thông qua Nghị quyết chính sách 

Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: 

Tháng 06/2017. 

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Ban hành chính sách Hỗ 

trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở 

Khoa học và Công nghệ xin kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

(Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá 

thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách; (2) Đánh giá tác động của chính 

sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết; (3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý 

kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực 

tiếp; bản chụp ý kiến góp ý; (4) Đề cương dự thảo nghị quyết; (5) Báo cáo thẩm 

định đề nghị xây dựng nghị quyết của Sở Tư pháp; (6) Báo cáo giải trình, tiếp thu 

ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, QLCN&TTCN. 
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