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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 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X , KỲ HỌP THỨ TƯ  
 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng11 năm 2019; 

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

 Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 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; 

Căn cứ Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng 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; 

Xét Tờ trình số …/TTr-UBND ngày … tháng … năm 2021 của UBND tỉnh 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; Báo cáo thẩm tra số 

...          /BC-HĐND ngày ... tháng ... năm 2021 của Ban ..... Hội đồng nhân dân 

tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ:  
 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: 
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 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. 

2. 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. 

 Điều 2. Mức chi 

 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, 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. 

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 2/6/2012 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. 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; ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70% 

tổng dự toán kinh phí thực hiện. 

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 1322/QĐ-TTg 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 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 tháng 5 năm 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. 

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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 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; ngân sách nhà nước hỗ 

trợ tối đa 70% tổng dự toán kinh phí thực hiện. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

 Nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  

2. 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. 

3. 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. 

 4. 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 

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. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 

thứ tư thông qua ngày ... tháng ... năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... 

tháng ... năm 2021./. 

 

Nơi nhận:                                              CHỦ TỊCH 
- UBTVQH; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Bộ Tài chính;  

- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;                                                                                            

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                                 

- VP: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;   

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- Công bao tỉnh; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu: VT, TH (…), (…).  

 


