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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI CHÍNH

#SoKyHieuVanBan

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

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương và 
ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị 

quyết HĐND quy định mức chi theo Thông tư số 35/2021/TT-BTC và 
75/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh 

I. Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương

Sở Tài chính có Công văn số 3175/STC-HCSN ngày 12/11/2021 gửi các cơ 
quan, đơn vị, địa phương đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết 
HĐND quy định mức chi theo Thông tư số 35/2021/TT-BTC và 75/2021/TT-BTC của 
Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh. 

Hình thức lấy ý kiến: lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng 
văn bản. Trong đó có đề 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 19/11/2021, Sở Tài chính nhận được văn bản góp ý của 06 Sở, ngành và 
địa phương. Trong đó, 03 Sở ngành, địa phương đồng ý với dự thảo; đối với 03 Sở, 
ngành và địa phương có ý kiến góp ý, Sở Tài chính tổng hợp, tiếp thu, giải trình,  các 
nội dung góp ý như sau như sau:

Ý kiến Sở Tài chính 
T
T Đơn vị Nội dung góp ý Tiếp thu

Không tiếp thu 
và lý do không 

tiếp thu
1 Sở Khoa học 

và Công nghệ
Đề nghị bổ sung và điều chỉnh 
nội dung tại Điểm b khoản 1, 
Điều 2 của dự thảo Nghị quyết 
và Điểm 2 Mục IV dự thảo Tờ 
trình 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, 
cụ thể như sau: 
“1. Đăng ký bảo hộ trong nước 
đối với sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp và nhãn hiệu; 
đăng ký bảo hộ, công nhận 
giống cây trồng mới:
 a) Đối với đơn đăng ký bảo 

Đây là lĩnh vực 
thuộc chuyên 
môn của Sở 
Khoa học và 
Công nghệ nên 
Sở Tài chính 
tiếp thu và chỉnh 
sửa
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Ý kiến Sở Tài chính 
T
T Đơn vị Nội dung góp ý Tiếp thu

Không tiếp thu 
và lý do không 

tiếp thu
hộ sáng chế; đăng ký bảo hộ, 
công nhận giống cây trồng 
mới: 25 triệu đồng/đơn (đã có 
quyết định chấp nhận đơn hợp 
lệ). 
b) Đối với đơn đăng ký bảo hộ 
kiểu dáng công nghiệp:
 Đối với kiểu dáng công 
nghiệp được bảo hộ 01 
phương án/bộ sản phẩm: 8 
triệu đồng/văn bằng bảo hộ.
 Đối với kiểu dáng công 
nghiệp được bảo hộ từ 02 
phương án/bộ sản phẩm trở 
lên: 10 triệu đồng/văn bằng 
bảo hộ. 
c) Đối với đơn đăng ký bảo hộ 
nhãn hiệu: 
 Đối với nhãn hiệu được bảo 
hộ 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ: 
4 triệu đồng/ văn bằng bảo hộ. 
 Đối với nhãn hiệu được bảo 
hộ từ 02 nhóm sản phẩm/dịch 
vụ trở lên: 5 triệu đồng/văn 
bằng bảo hộ”

2 UBND huyện 
Núi Thành

Đối với dự thảo nghị quyết 
quy định về 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: 
- Tại điểm a, khoản 1, Điều 2 
của dự thảo nghị quyết Đối với 
đơn đăng ký bảo hộ sáng chế; 
đăng ký bảo hộ, công nhận 
giống cây trồng mới: Dự thảo 
nghị quyết mức chi 25 triệu 
đồng/đơn (đã có quyết định 
chấp nhận đơn hợp lệ), đề nghị 
điều chỉnh mức chi lên 30 

Tại khoản 1, điều 
6 Thông tư 75 của 
Bộ Tài chính có 
quy định: “Đối 
với nhiệm vụ do 
địa phương quản 
lý, căn cứ vào các 
công việc có liên 
quan, điều kiện cụ 
thể của từng địa 
phương, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
trình Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh 
quyết định mức 
hỗ trợ cụ thể phù 
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Ý kiến Sở Tài chính 
T
T Đơn vị Nội dung góp ý Tiếp thu

Không tiếp thu 
và lý do không 

tiếp thu
triệu đồng/đơn (đã có quyết 
định chấp nhận đơn hợp lệ). 
Tăng lên mức 30 triệu 
đồng/đơn bằng với mức chi 
quy định tại điểm a, khoản 1, 
Điều 6, Chương II của Thông 
tư số 75/2021/TT-BTC. 
- Tại điểm b, khoản 1, Điều 2 
của dự thảo nghị quyết Đối với 
đăng ký bảo hộ kiểu dáng 
công nghiệp: Dự thảo nghị 
quyết mức chi 8 triệu 
đồng/văn bằng bảo hộ, đề nghị 
điều chỉnh mức chi lên 15 
triệu đồng/văn bằng bảo hộ. 
Tăng lên mức 15 triệu 
đồng/văn bằng bảo hộ bằng 
với mức chi quy định tại điểm 
a, khoản 1, Điều 6, Chương II 
của Thông tư số 75/2021/TT-
BTC. 
- Tại điểm c, khoản 1, Điều 2 
của dự thảo nghị quyết Đối với 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: Dự 
thảo nghị quyết mức chi 4 
triệu đồng/văn bằng bảo hộ, 
nhãn hiệu có sản phẩm/dịch vụ 
đang lưu thông/hoạt động trên 
thị trường, đề nghị điều chỉnh 
mức chi lên 15 triệu đồng/văn 
bằng bảo hộ, nhãn hiệu có sản 
phẩm/dịch vụ đang lưu 
thông/hoạt động trên thị 
trường. Tăng lên mức 15 triệu 
đồng/văn bằng bảo hộ, nhãn 
hiệu có sản phẩm/dịch vụ đang 
lưu thông/hoạt động trên thị 
trường bằng với mức chi quy 
định tại điểm a, khoản 1, Điều 
6, Chương II của Thông tư số 
75/2021/TT-BTC.

hợp với khả năng 
cân đối của ngân 
sách địa phương 
để thực hiện”
Mặt khác, nội 
dung này thuộc 
chuyên môn của 
Sở Khoa học và 
Công nghệ đã rà 
soát và đề xuất, 
nên Sở Tài chính 
đề nghị các mức 
chi này thực hiện 
theo đề xuất của 
Sở Khoa học và 
Công nghệ nêu 
trên.

3 UBND huyện 
Điện Bàn

Đối với dự thảo nghị quyết 
quy định về chi hỗ trợ đăng ký 

Tại Tờ trình số 
1410/TTr-
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Ý kiến Sở Tài chính 
T
T Đơn vị Nội dung góp ý Tiếp thu

Không tiếp thu 
và lý do không 

tiếp thu
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: 
- Đề nghị mức chi tại Điều 2 
dự thảo nghị quyết phù hợp 
với mức hỗ trợ nêu tại Điều 4 
Nghị quyết số 02/2019/NQ-
HĐND ngày 12/7/2019 của 
UBND tỉnh.

SKHCN ngày 
02/11/2021 của 
Sở Khoa học và 
Công nghệ về 
việc trình HĐND 
tỉnh ban hành 
Nghị quyết sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị 
quyết 
02/2019/NQ-
HĐND, trong đó 
Sở KH&CN tham 
mưu đề xuất bỏ 
nội dung tại Điều 
4 Nghị quyết 
02/2019/NQ-
HĐND.

II. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp:
Sở Tư pháp đã có ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 256/BC-STP và 257/BC-STP 

ngày 25/11/2021. Sở Tài chính tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh các dự thảo theo ý kiến 
thẩm định của Sở Tư pháp. 

Trên đây là tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương 
và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị 
quyết HĐND quy định mức chi theo Thông tư số 35/2021/TT-BTC và 75/2021/TT-
BTC của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 
thứ tư HĐND tỉnh khóa X./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Tư pháp (theo dõi);              
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HCSN.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TƯ PHÁP

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định 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

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 3249/STC-HCSN ngày 22/11/2021 của 
Sở Tài chính về việc thẩm định dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND 
tỉnh quy định một số nội dung, mức chi theo Thông tư số 35/2021/TT-BTC và 
Thông tư số 75/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu 
nội dung dự thảo Nghị quyết với quy định của pháp luật, Sở Tư pháp có ý kiến 
thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 /11/2019.

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
18/6/2020.

3. Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015.
4. 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.
5. 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;

6. 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.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Thống nhất với Điều 1 dự thảo Nghị quyết.

2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết 
với quy định của pháp luật hiện hành; sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị 
quyết với các quy định trong văn bản đã giao cho HĐND quy định chi tiết



a) Thẩm quyền ban hành
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 11 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: “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”, khả năng 
cân đối ngân sách và tình hình kinh tế - xã hội, Sở Tài chính tham mưu UBND 
tỉnh trình HĐND tỉnh 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.

Dự thảo Nghị quyết đã được UBND tỉnh đăng ký trình HĐND tỉnh khóa X 
kỳ họp thứ 4 (tổ chức tháng 12/2021) và giao Sở Tài chính là cơ quan chủ trì soạn 
thảo tại Công văn số 7087/UBND-TH ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh.

b) Nội dung dự thảo Nghị quyết
Căn cứ quy định tại Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính, khả năng cân đối ngân sách địa phương và ý kiến thống nhất 
của các sở, ngành, địa phương; Sở Tài chính đã xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo 
Nghị quyết. Sở Tư pháp thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết và tham gia 
thêm một số ý kiến như sau:

- Căn cứ ban hành: Đề nghị viết lại: “Căn cứ 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” thành “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”;  “Căn cứ Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài 
chính…” thành “Căn cứ Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính…”.

- Thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết: Dự thảo viết: “Nghị quyết này…và 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày…tháng…năm 2021.” là phù hợp; tuy nhiên cần 
lưu ý: Thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày 
thông qua. 

c) Ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày
-  Ngôn ngữ được sử dụng trong dự thảo Nghị quyết đảm bảo theo quy 

định tại khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.  
- Thể thức và kỹ thuật trình bày, dự thảo Nghị quyết cơ bản thực hiện đúng 

theo quy định của 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 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, 
đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại thể thức và kỹ thuật trình bày tại dự thảo 
Nghị quyết, cụ thể như sau: Bỏ dấu chấm sau tên gọi của dự thảo Nghị quyết; tên 
của các điều trong dự thảo Nghị quyết là kiểu chữ đứng, do đó chỉnh sửa lại là 
kiểu chữ đứng, đậm; bỏ dấu hai chấm (:) sau tên của Điều 2; không nên dùng dấu 
ba chấm (…) trong dự thảo Nghị quyết vì sẽ dẫn đến tùy nghi khi áp dụng; nơi 
nhận bổ sung “Công báo tỉnh”, đánh số trang văn bản theo đúng quy định.

* Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh: Đề nghị viết lại đoạn: “Hồ sơ 
kèm theo, gồm:…” thành “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; 
- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức; 

bản chụp ý kiến góp ý.”
III. KẾT LUẬN
Đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu tiếp thu các nội dung thẩm định tại Mục 

II của Báo cáo này, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình để trình 
UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh; đồng thời gửi Sở Tư pháp Báo cáo giải 
trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về 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./.
                                                    
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao


		2021-11-26T10:35:12+0700
	Quảng Nam


		2021-11-26T10:36:19+0700
	Quảng Nam


		2021-11-26T10:36:23+0700
	Quảng Nam


		2021-11-26T10:36:23+0700
	Quảng Nam


		2021-11-26T10:36:24+0700
	Quảng Nam


		2021-11-25T10:32:17+0700
	Quảng Nam


		2021-11-25T10:37:10+0700
	Quảng Nam


		2021-11-25T10:37:16+0700
	Quảng Nam


		2021-11-25T10:37:16+0700
	Quảng Nam


		2021-11-25T10:37:17+0700
	Quảng Nam




