
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:          /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Quảng Nam, ngày     tháng    năm 2021

TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện kế hoạch

hằng năm của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X.

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính quy 
định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-
2030;

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách và tình hình kinh tế - xã hội trên địa 
bàn tỉnh hiện nay; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Khóa X ban hành Nghị quyết 
quy định mức chi hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH VĂN BẢN
1.Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu chung 
là: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản 
lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của 
năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tại khoản 5, Mục IV, Điều 1 Quyết định 1322/QĐ-TTg giao trách nhiệm 
cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

“b) Xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm thực hiện các nhiệm vụ của Chương 
trình, lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác thuộc thẩm quyền quản lý nhằm nâng 
cao năng suất chất lượng các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương.

c) Bố trí kinh phí, huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các nhiệm 
vụ của Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các 
quy định pháp luật liên quan.”
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2. Theo Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính quy 
định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 quy 
định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg. Trong đó, tại khoản 1, Điều 11 có quy định: 
“Mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương 
trình 1322 quy định tại Thông tư này là các mức tối đa. Căn cứ theo các tiêu chí, 
điều kiện xét chọn, tuyển chọn các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình 1322 
và 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 (đối với các 
nhiệm vụ của Chương trình 1322 do địa phương thực hiện) quyết định cụ thể các 
mức chi đảm bảo phù hợp.”

Do vậy, để các địa phương, đơn vị có căn cứ triển khai kế hoạch hằng năm 
thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình theo Quyết định 1322/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định hiện hành và phù hợp 
với tình hình thực tế, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa X xem xét ban hành Nghị 
quyết quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của Chương trình hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 
2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là phù hợp và cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT:
1. Mục đích: Việc ban hành Nghị quyết này nhằm quy định cụ thể mức chi 

hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai 
đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đồng thời, đảm bảo đúng các quy 
định hiện hành, điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh hiện nay và làm căn cứ 
để các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí đúng quy định.

2. Quan điểm chỉ đạo: Đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước, đúng quy định tại Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ 
Tài chính, đồng thời, đảm bảo khả năng cân đối ngân sách tỉnh và đúng thẩm 
quyền theo quy định tại 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.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT:
1. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng, tham mưu UBND tỉnh 

báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định (tại Công văn 7532/UBND-TH ngày 
25/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam). 

2. UBND tỉnh tổ chức họp ngày 08/11 /2021 nghe Sở Tài chính báo cáo và 
ý kiến tham gia của các Sở, ngành liên quan và giao Sở Tài chính tổng hợp ý kiến 
để hoàn chỉnh các dự thảo.

3. Sở Tài chính đã Công văn số 3175/STC-HCSN ngày 12/11/2021 đề nghị 
các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý dự 
thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng 
ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, 
công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó, có đề 
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nghị gửi văn bản góp ý về Sở Tài chính trước ngày 18/11/2021; sau ngày 
18/11/2021 các địa phương, đơn vị không góp ý thì được xem là thống nhất với 
các dự thảo.

Đến thời điểm hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, Sở Tài chính đã nhận được 
06 văn bản góp ý của địa phương, đơn vị; trong đó các ý kiến góp ý, Sở Tài chính 
đã tổng hợp, giải trình tại báo cáo kèm theo; các địa phương, đơn vị còn lại đến 
nay không góp ý thì được xem là thống nhất với các dự thảo.

4. Sở Tư pháp đã thẩm định tại Báo cáo số 256/BC-STP ngày 25/11/2021; 
những nội dung đề nghị của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã tiếp thu, hoàn chỉnh Tờ 
trình và dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

5. Sở Tài chính đã lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh theo quy định và 
tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT:
Bố cục Nghị quyết: 
Nghị quyết gồm 04 điều như sau:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
- Điều 2. Mức chi.
- Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện.
- Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Nội dung cơ bản của Nghị quyết:
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
a) Phạm vi điều chỉnh:
Nghị quyết này quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của Chương 

trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

b) Đối tượng áp dụng: Các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam.

2. Mức chi
2.1. Các mức chi để thực hiện công tác thông tin, truyền thông, phục vụ công 

tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các 
chương trình đào tạo của quốc tế, khen thưởng,... đã được các cơ quan Trung ương 
có thẩm quyền quy định cụ thể thì áp dụng theo các quy định đó; đối với các mức 
chi đã được HĐND tỉnh quy định theo thẩm quyền, UBND tỉnh kính đề nghị thực 
hiện theo các quy định sau:

a) Chi công tác phí, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị tuyên truyền, 
phổ biến chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất lượng: mức 
chi thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 
19/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội 
nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.
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b) Chi hợp tác quốc tế về năng suất chất lượng: mức chi thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy 
định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở 
nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí và Nghị quyết số 
07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định chế độ tiếp khách 
nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức đàm phán và chế độ tiếp khách trong 
nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2.2. Mức chi hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để được công nhận, thừa nhận ở khu vực và quốc tế:

Nhiệm vụ được hỗ trợ thực hiện theo hình thức các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ với mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 
70% tổng kinh phí thực hiện.

2.3. Mức chi hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản 
xuất thông minh, dịch vụ thông minh

a) Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện tham gia Chương 
trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa giai đoạn 2021-2030 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Nội dung hỗ trợ: thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 9, Thông tư số 
35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài 
chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

c) Mức chi hỗ trợ: Nhiệm vụ được hỗ trợ thực hiện theo hình thức các nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ với mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và ngân sách nhà 
nước hỗ trợ tối đa 70% tổng kinh phí thực hiện.

Với các nội dung, mức chi theo quy định tại Thông tư số 35/2021/TT-BTC 
ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính và đề xuất trên, dự kiến hằng năm ngân sách 
tỉnh bố trí kinh phí 1,5 tỷ đồng để triển khai thực hiện kế hoạch của Chương trình 
trên địa bàn tỉnh.

3. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
4. Tổ chức thực hiện
a) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
b) Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
c) Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết lần này được sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế đó.

d) Những nội dung khác liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-102-2012-tt-btc-che-do-cong-tac-phi-cho-can-bo-cong-chuc-141561.aspx
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không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 
35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài 
chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030.

Kính trình HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết nghị./. 
(Hồ sơ kèm theo, gồm:  
- Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Báo cáo thẩm định và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.
- Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương; bản chụp ý kiến góp ý.)

Nơi nhận:
- TT TU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ;
- CPVP; các Phòng CV;
- Lưu VT, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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