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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

về quy định nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Qua xem xét Tờ trình số 8399/TTr-UBND, ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về 
đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Ban 
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Về nội dung tờ trình và đề án
a) Về cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành Nghị quyết
Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy 

định nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là phù hợp với quy định tại điểm 
g khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và khoản 1 Điều 3 Thông 
tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng 
và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử 
dụng ngân sách Nhà nước.

b) Về nội dung đề án:
Đa số nội dung, mức chi dựa trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung quy định tại 

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa 
học và Công nghệ với mức bằng 100% quy định của Thông tư; riêng đối với mức 
chi thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu, thuê chuyên 
gia tư vấn các đơn vị độc lập với mức bằng 80% quy định của Thông tư. Đồng 
thời, UBND tỉnh đề xuất bổ sung định mức chi hoạt động tư vấn đề xuất đặt hàng 
dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và 
công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” theo quy định 
tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển 
giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, 
miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 và để thu hút nguồn vốn của 
trung ương hỗ trợ cho địa phương. 

Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy, việc quy định 
nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho các ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị chủ động trong triển 
khai, thúc đẩy nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Do đó, Ban cơ bản thống nhất với nội dung do UBND 
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tỉnh trình. Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất thông qua. 
Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung sau:

- Tăng cường trách nhiệm của các hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ; tư vấn đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình "Hỗ trợ ứng 
dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội nông thôn và miền núi…..trong việc thẩm định, xét, duyệt nghiệm thu các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đảm bảo các đề tài, dự án mang lại hiệu quả, ứng 
dụng vào thực tiễn, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoạt động khoa học và công 
nghệ thực sự trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh; đồng thời, tiếp tục nâng 
cao hiệu quả phong trào phát huy sáng kiến khoa học; khuyến khích doanh nghiệp 
đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm đảm bảo hoạt 
động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ mang lại hiệu quả, 
thiết thực, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Về dự thảo nghị quyết
Qua thẩm tra, Ban đề nghị chỉnh sửa thể thức, câu chữ, kỹ thuật trình bày văn 

bản đảm bảo theo quy định hiện hành.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh quy 

định về nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, kính trình HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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