
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số: 142 /SKHCN-TTra 

V/v đề nghị tham gia góp ý  

dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 13 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 

- Trung tâm Tin học tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 262/UBND-NC ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc phân công xây dựng văn bản QPPL năm 2020 và đôn đốc xử lý kết quả hệ 

thống hóa kỳ 2014-2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với Liên 

hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh xây dựng dự thảo quyết định thay thế Quyết 

định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh về hoạt động tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 

Để hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định của 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 48/2016/QĐ-

UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ 

quan, đơn vị tham gia góp ý về dự thảo tờ trình và quyết định trên (Dự thảo tờ 

trình và quyết định kèm theo). Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Sở Khoa 

học và Công nghệ - 204 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trước ngày 

30/4/2020. 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Trung tâm Tin học tỉnh đăng tải dự thảo 

Quyết định lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để lấy ý kiến tham gia rộng 

rãi của các tổ chức, cá nhân./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Lân 
 



 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:      /TTr-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày      tháng       năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về hoạt động tƣ vấn, phản biện và 

giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị. 

 

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

2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Công văn số 

262/UBND-NC ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về việc phân công xây dựng văn 

bản QPPL năm 2020 và đôn đốc xử lý kết quả hệ thống hóa kỳ 2014-2018, Sở 

Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy 

định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) của 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Ngày 14/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

14/2014/QĐ-TTg quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của 

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam để thay thế cho Quyết định số 

22/2002/QĐ-TTg ngày 30/01/2002, do đó nhiều nội dung của Quyết định số 

15/2010/QĐ-UBND ngày 28/9/2010 của UBND tỉnh (được xây dựng căn cứ vào 

Quyết  định số 22/2002/QĐ-TTg) không còn phù hợp. Để phát huy vai trò, trách 

nhiệm và khai thác tiềm năng trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, sự đóng góp của Liên 

hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (LHHKHKT) trong việc tư vấn, phản biện 

và giám định xã hội các chính sách, đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, việc 

ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 

28/9/2010 của UBND tỉnh là rất cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

- Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015. 

- Việc ban hành văn bản nhằm quy định cụ thể về hoạt động tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội, làm cơ sở pháp lý để Liên hiệp các hội khoa học và kỹ 

thuật tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực thi hoạt động này tại địa 

phương. 

 

DỰ THẢO 



 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN  

Thực hiện Công văn số 4390/UBND-NC ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh về 

việc bổ sung danh mục xây dựng văn bản QPPL năm 2019, Sở Khoa học và Công 

nghệ đã lấy ý kiến của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh về hình thức xử 

lý đối với Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 28/9/2010 của UBND tỉnh. 

Ngày 02/10/2019, LHHKHKT tỉnh đã có Công vănsố 91/LLH-VP đề nghị Sở 

Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế Quyết định 

số 15/2010/QĐ-UBND ngày 28/9/2010 của UBND tỉnh, đồng thời gửi kèm theo 

dự thảo văn bản thay thế. 

Trên cơ sở ý kiến của LLHKHKT, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiên 

cứu, chỉnh sửa dự thảo quyết định, xây dựng dự thảo tờ trình và công văn lấy ý 

kiến góp ý các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng thời đề nghị Trung tâm Tin học 

tỉnh đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ 

chức và cá nhân theo quy định. 

Tính đến ngày …/4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được .. ý kiến 

bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị và ….ý kiến góp ý trên trang thông tin điện 

tử của tỉnh.Trên cơ sở đó, Sở đã xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, 

chỉnh sửa dự thảo tờ trình và quyết định thay thế gửi Sở Tư pháp thẩm định. 

Ngày …/2020, Sở Tư pháp đã có báo cáo thẩm định dự thảo văn bản số 

…../BC-STP, trên cơ sở đó Sở đã hoàn thiện Dự thảo theo ý kiến thẩm định. 

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

1. Bố cục  

Dự thảo Quyết định không bố trí thành các chương, chỉ gồm 14 Điều: 

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

- Điều 2: Những quy định chung 

- Điều 3: Mục đích, yêu cầu hoạt động TVPB&GĐXH 

- Điều 4: Cơ quan thực hiện, giao nhiệm vụ và đặt hàng TVPB&GĐXH 

- Điều 5: Loại đề án lấy ý kiến TVPB&GĐXH 

- Điều 6: Quy trình thực hiện TVPB&GĐXH 

- Điều 7: Các mức độ TVPB&GĐXH 

- Điều 8: Yêu cầu nội dung về báo cáo kết quả TVPB&GĐXH 

- Điều 9: Thời gian thực hiện TVPB&GĐXH 

- Điều 10 đến Điều 12: Trách nhiệm của Liên hiệp hội, của cơ quan lấy ý 

kiến TVPB&GĐXH và của các Sở, Ban, ngành và cơ quan có liên quan. 

- Điều 13: Cơ chế tài chính 

- Điều 14: Tổ chức thực hiện 

2. Nội dung cơ bản  



Quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung, trình tự thực hiện và cơ chế tài 

chính trong hoạt động TVPB&GĐXH; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham 

gia vào hoạt động TVPB&GĐXH phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình 

kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định văn bản quy phạm pháp luật do 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Xin gửi kèm theo:  

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh;  

- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến 
thẩm định đối với dự thảo quyết định; 

- Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
và các bản chụp văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- LHHKHKT tỉnh; 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Lân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:       /2020/QĐ-UBND Quảng Trị,ngày      tháng      năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định về hoạt động tƣ vấn, phản biện và giám định xã 

hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Bộ 

Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và 

giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị tại 

Tờ trình số   /TTr-SKHCN ngày   /    /2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Quảng Trị. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày… tháng…năm 2020 

và thay thế Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2010 của 

UBND tỉnh Quảng Trị. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ 

tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên 

môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; 

- Cục KT văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Công báo tỉnh Quảng Trị; 

- Lưu: VT, A.XX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

K/T CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƢỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Hà Sỹ Đồng 

  

DỰ THẢO 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-14-2014-qd-ttg-tu-van-phan-bien-giam-dinh-xa-hoi-lien-hiep-hoi-khoa-hoc-ky-thuat-viet-nam-221225.aspx


ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

QUY ĐỊNH 

về hoạt động tƣ vấn, phản biện và giám định xã hội  

của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số/2020/QĐ-UBND  

ngày     /      /2020 của UBND tỉnh) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị(sau đây gọi tắt là Liên 

hiệp hội tỉnh) đối với các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng 

phát triển kinh tế - xã hộivà những chương trình, dự án lớn về khoa học và công 

nghệ, giáo dục và đào tạo, về những chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ trí 

thức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 

các cơ quan được xác định là đối tượng có những chính sách, dự án, đề án (gọi tắt 

là đề án) cần được tư vấn, phản biện và giám định xã hội và các tổ chức, cá nhân 

liên quan trong quá trình thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội về đề án 

trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Những quy định chung 

1. Tư vấn là hoạt động trợ giúp về tri thức, kinh nghiệm, cung cấp các thông 

tin, tư liệu cùng các ý kiến phân tích, đánh giá và kiến nghị cho các tổ chức, cá 

nhân. 

2. Phản biện là hoạt động đưa ra nhận xét, đánh giá và các khuyến nghị về 

sự phù hợp hay không phù hợp của nội dung đề án đối với mục tiêu và các điều 

kiện đã quy định hoặc thực tế đặt ra. 

3. Giám định xã hội là hoạt động xác định tính khoa học, tính thực tiễn, tính 

khả thi của đề án hoặc một số vấn đề, sự việc cụ thể. 

4. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội tỉnh 

mang tính xã hội, độc lập khách quan, không vì lợi nhuận; nhằm mục đích phát 

huy trí tuệ, thể hiện trách nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham 

gia vào việc phát triển kinh tế xã hội và hoạch định chính sách của tỉnh. 

5. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội tỉnh 

không thay thế công việc tư vấn, thẩm định, giám định của các cơ quan quản lý có 

thẩm quyền và các hoạt động tư vấn theo quy định của pháp luật. 

6. Liên hiệp hội tỉnh và các hội thành viên có nhiệm vụ tổ chức tập hợp, phát 

huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động tư vấn, 



phản biện và giám định xã hội góp phần vào việc hoạch định chính sách, phát triển 

kinh tế xã hội, xây dựng những chương trình, dự án về khoa học công nghệ, giáo 

dục đào tạo và phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Mục đích, yêu cầu hoạt động tƣ vấn, phản biện và giám định xã 

hội 

1. Mục đích 

a) Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là 

các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng và 

phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh. 

b) Cung cấp cho cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

những cơ sở, luận cứ khoa học độc lập, khách quan nhằm phục vụ cho việc xây 

dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực hiện các đề án. 

c) Tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, nâng cao 

năng lực và vị thế của Liên hiệp hội tỉnh và hội thành viên trong việc tham gia 

đóng góp ý kiến vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

a) Có cơ sở khoa học, thực tiễn và có tính chuyên môn cao. 

b) Độc lập, khách quan, trung thực. 

c) Có tính thuyết phục cao (tính cấp thiết, tính khả thi, kiến nghị phải có nội 

dung xác đáng, rõ ràng, dựa trên các dữ liệu đã được kiểm chứng). 

d) Thể hiện được tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần xây dựng của đội ngũ 

trí thức đối với sự nghiệp chung của tỉnh. 

e) Chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã 

hội. 

Điều 4. Cơ quan thực hiện, giao nhiệm vụ và cơ quan đặt hàng tƣ vấn 

phản biện và giám định xã hội 

1. Liên hiệp hội tỉnh và các hội thành viên là cơ quan thực hiện nhiệm vụ tư 

vấn, phản biện và giám định xã hội. 

2. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh là cơ quan giao nhiệm vụ tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội. 

3. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan là cơ quan đặt hàng tư vấn, phản biện và 

giám định xã hội. 

Các cơ quan giao nhiệm vụ, cơ quan đặt hàng tư vấn phản biện và giám định 

xã hội, sau đây gọi chung là cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã 

hội. 

Điều 5. Loại đề án lấy ý kiến tƣ vấn, phản biện và giám định xã hội 



1. Đề án cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội tỉnh và 

các hội thành viên bao gồm: 

Các chương trình, dự án, đề án, chủ trương lớn phát triển kinh tế - xã hội 

liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; chính sách xây dựng và 

phát triển đội ngũ trí thức,... trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

2. Đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

a) Đề án do các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở Trung ương, tỉnh, địa 

phương khác đặt hàng Liên hiệp hội tỉnh và các hội thành viên thực hiện tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội. 

b) Các dự án, chính sách, quy hoạch khác không thuộc khoản 1 Điều này 

nếu xét thấy có ảnh hưởng lớn, phức tạp liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, 

an sinh xã hội, tài nguyên, môi trường, Liên hiệp hội tỉnh có thể đề xuất các cấp có 

thẩm quyền để tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội. 

c) Đối với các đề án do cơ quan Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh, khi 

xét thấy cần thiết thì Liên hiệp hội tỉnh với tư cách độc lập đề xuất UBND tỉnh 

kiến nghị cơ quan Trung ương có thẩm quyền giải quyết những vấn đề có liên quan 

phát hiện trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

3. Các đề án không quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do Liên hiệp 

hội tỉnh và các hội thành viên đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội, được 

sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Đề án do các tổ chức (không thuộc Khoản 1, Khoản 2 Điều này) đặt hàng 

Liên hiệp hội tỉnh và các hội thành viên thực hiện tư vấn, phản biện và giám định 

xã hội. 

Điều 6. Quy trình thực hiện tƣ vấn, phản biện và giám định xã hội 

1. Tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu có liên quan của cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội; xác định phạm vi, nội dung chính cần tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội và các điều kiện đảm bảo khác. 

2. Nghiên cứu, xác định các loại kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của tổ 

chức và nhóm chuyên gia thực hiện. 

3. Xác định chuyên gia. 

4. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện. 

5. Tổ chức hội thảo, tọa đàm về tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối 

với đề án. 

6. Tổng hợp kết quả, đề xuất và gửi báo cáo kết quả cho các cơ quan lấy ý 

kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội và cơ quan, tổ chức có liên quan về đề 

án. 

7. Tiếp nhận và xử lý các văn bản phản hồi của cơ quan lấy ý kiến tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội. 

Điều 7. Các mức độ tƣ vấn, phản biện và giám định xã hội 



Việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội được tiến hành 

ở các mức độ khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm: 

1. Chia sẻ thông tin tham khảo về nội dung hoặc phương pháp tiếp cận, 

nguồn tư liệu, nguồn chuyên gia hoặc các nguồn khác. 

2. Phân tích, đánh giá, đưa ra các ý kiến nhận xét, bình luận hoặc kiến nghị 

hướng nghiên cứu nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện hoặc bổ sung, sửa đổi từng 

phần hoặc toàn bộ đề án đang được chuẩn bị hoặc đang được thực thi. 

3. Phân tích, đánh giá, nghiên cứu toàn diện và đưa ra kiến nghị cụ thể về 

giải pháp hoặc phương án bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế từng phần hoặc toàn bộ 

đề án. 

Điều 8. Yêu cầu nội dung về báo cáo kết quả tƣ vấn, phản biện và giám 

định xã hội 

1. Báo cáo phải đảm bảo vềcơ sở khoa học, thực tiễn, độc lập, khách quan 

nhằm giúp cơ quan được tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm thông tin 

và căn cứ trong việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án. 

2. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần đảm bảo tính khả thi của đề 

án. 

Điều 9. Thời gian thực hiện tƣ vấn, phản biện và giám định xã hội 

1. Thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề 

án quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 5 quy định này phải đảm bảo phù hợp và 

không ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ xây dựng, thẩm định hoặc thực hiện đề án. 

2. Thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề 

án quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 5 quy định này do cơ quan giao nhiệm vụ và 

cơ quan đặt hàng tư vấn phản biện và giám định xã hội xác định sau khi có sự 

thống nhất với Liên hiệp hội tỉnh. 

Điều 10. Trách nhiệm của Liên hiệp hội tỉnh  

1. Đối với Liên hiệp hội tỉnh 

a) Định kỳ hằng năm, Liên hiệp hội tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định các đề án cần thực hiện tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để thực hiện.  

Khi cần thiết, Liên hiệp hội tỉnh tổ chức hợp đồng về tư vấn, phản biện và 

giám định xã hội để thực hiện nhiệm vụ. 

b) Tập hợp đội ngũ trí thức; cập nhật, bổ sung nguồn chuyên gia, cán bộ uy 

tín trong và ngoài tỉnh có trình độ, năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các nhiệm 

vụ. 

c) Tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ, chất lượng và 

chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung báo cáo kết quả tư vấn, phản biện và giám 

định xã hội đối với các nhiệm vụ Liên hiệp hội tỉnh thực hiện. 



d) Quản lý, bảo mật (nếu có yêu cầu) các hồ sơ, tư liệu của đề án được cung 

cấp, bảo quản các phương tiện kỹ thuật (nếu được giao sử dụng) và hoàn trả sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ. 

e) Tổ chức các hội thảo, tập huấn để hướng dẫn nâng cao năng lực cho các 

cán bộ, chuyên gia, các Hội thành viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

f) Định kỳ hằng năm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội, báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định. 

2. Đối với các hội thành viên 

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khi được cơ quan có thẩm quyền giao, Liên 

hiệp hội tỉnh, các cơ quan đề nghị hoặc đề xuất của Hội thành viên được chấp 

nhận. 

b) Lựa chọn, giới thiệu chuyên gia để tham gia hoạt động tư vấn, phản biện 

và giám định xã hội khi Liên hiệp hội tỉnh yêu cầu, cung cấp thông tin trong khả 

năng của mình để hỗ trợ Liên hiệp hội tỉnh trong quá trình thực hiện. 

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan lấy ý kiến tƣ vấn, phản biện và giám 

định xã hội 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi xây dựng đề án, dự án thuộc các đối tượng 

quy định tại Khoản 1, Điều 5 Quy định này phải đề nghị Liên hiệp hội tỉnh thực 

hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội trước khi trình các cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

2. Hằng năm, căn cứ vào danh mục các đề án cần tư vấn, phản biện và giám 

định xã hội đã được UBND tỉnh phê duyệt, các cơ quan được giao chủ trì xây dựng 

các đề án chủ động thực hiện việc lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

của Liên hiệp hội tỉnh. 

3. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, hồ sơ dự thảo đề án các tài liệu 

có liên quan; chịu trách nhiệm về tính pháp lý của thông tin, hồ sơ, tài liệu cung 

cấp, đảm bảo các điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí và cơ sở vật chất (trên 

cơ sở trao đổi, thống nhất trước) cho Liên hiệp hội tỉnh. 

4. Phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp hội tỉnh trong quá trình thực hiện tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội. 

5. Tiếp nhận, nghiên cứu xem xét để xử lý các kiến nghị, đề xuất trong báo 

cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội tỉnh; trả lời bằng văn 

bản các ý kiến không tán thành và gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Điều 12. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành và cơ quan có liên quan 

1. Phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp hội tỉnh trong quá trình thực hiện quy 

định này; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp hội tỉnh và các Hội thành 

viên thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh xác định, trình 

UBND tỉnh danh mục các đề án và kế hoạch cần được thực hiện công tác tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc. 



3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán kế hoạch 

hằng năm (hoặc đột xuất) cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của 

Liên hiệp hội tỉnh. 

Điều 13. Cơ chế tài chính 

1. Nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã 

hội 

a) Kinh phí từ ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước 

thường xuyên hằng năm của Liên hiệp hội tỉnh. 

b) Đối với các đề án do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ định hoặc do Liên hiệp hội đề xuất được chấp nhận thực hiện tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội sử dụng ngân sách Nhà nước cấp hàng năm theo phân cấp 

và theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

c) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội do các 

tổ chức, cá nhân đặt hàng chi trả trên cơ sở hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

d) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

2. Lập dự toán, phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước 

a) Hằng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, căn cứ vào nhiệm vụ tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội đã được phê duyệt, Liên hiệp hội tỉnh xây dựng dự 

toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp trong dự toán ngân sách địa phương, báo 

cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt để thực hiện. 

b) Căn cứ vào dự toán chi ngân sách thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện 

và giám định xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Tài chính thông báo 

dự toán cho Liên hiệp hội tỉnh triển khai thực hiện. 

c) Nội dung và mức chi hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; 

quy trình giải ngân, quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định tại Thông tư 

số 11/2015/TT-BTC ngày 19/01/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế 

tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 

d) Đối với các đề án được duyệt đã có bố trí kinh phí cho hoạt động tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội thì thực hiện theo nội dung và kinh phí đã duyệt 

trong đề án. 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Liên hiệp hội tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan triển khai thực hiện quyết định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Liên hiệp hội 

tỉnh, các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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