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TỜ TRÌNH 
Về việc ban hành Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để thực hiện 

hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  
                    

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 2015, UBND 

tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về nội dung, 

mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể 

như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Ngày 15/01/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTC 

quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực 

hiện hoạt động sáng kiến; trong đó, tại Khoản 1 Điều 3 quy định: “Căn cứ theo 

khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định các nội 

dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến đảm bảo phù hợp”. 

Do đó, để thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình 

thực tế trong hoạt động sáng kiến của tỉnh, việc ban hành Nghị quyết quy định về 

nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

là hết sức cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 

THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Ban hành kịp thời quy định cụ thể hóa về nội dung, mức chi để thực hiện 

hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, khả 

năng cân đối ngân sách và quy định của Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 

15/01/2019 của Bộ Tài chính. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện sự phân công của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã 

xây dựng dự thảo Nghị quyết, tổ chức lấy ý kiến góp ý cán bộ, công chức, viên 

chức Sở Khoa học và Công nghệ; ý kiến của các Sở, Ban, ngành, tổ chức, cá nhân 

trong tỉnh; thẩm định của Sở Tư pháp; ý kiến của thành viên UBND tỉnh. Tất cả 

các nội dung góp ý đã được tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Nghị quyết. 



 

 

 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục 

Dự thảo về Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nội dung, mức 

chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gồm 07 điều; 

cụ thể như sau: 

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

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến 

Điều 3. Nội dung, mức chi của Hội đồng sáng kiến  

Điều 4. Nội dung và mức chi phổ biến sáng kiến 

Điều 5. Nội dung và mức chi khuyến khích phong trào thi đua lao động 

sáng tạo 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

2. Nội dung cơ bản 

- Nội dung và mức chi của Hội đồng sáng kiến;  

- Nội dung và mức chi phổ biến sáng kiến; 

- Nội dung và mức chi khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo trên 

địa bàn tỉnh;  

- Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến. 

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và thông 

qua Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nội dung, mức chi để thực 

hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Hồ sơ kèm theo gồm có: 

1. Dự thảo Nghị quyết; 

2. Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức; 

3. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; 

4. Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; 

- Sở KHCN; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KGVX (Hậu). 
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