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ĐỀ ÁN
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
(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND ngày       tháng  11 năm 2021

 của UBND tỉnh Quảng Nam)

I. Sự cần thiết xây dựng đề án

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, việc xây dựng, phân bổ dự toán và 
quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được thực hiện theo Quyết định số 
07/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh (Quyết định số 
07/2017/QĐ-UBND).

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND được ban hành trên cơ sở Thông tư 
liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Liên Bộ Tài 
chính và Khoa học & Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự 
toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước (TTLT số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN) và được tính bằng 
70% định mức tại TTLT số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.

Đến nay Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN vẫn còn hiệu 
lực tuy nhiên sau gần 5 năm triển khai thực hiện thì nhận thấy các mức chi tại 
Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND không còn phù hợp với thực tế triển khai 
thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

Qua đối chiếu với khoản 1, Điều 3 của TTLT số 55/2015/TTLT-BTC-
BKHCN  có quy định “Các định mức xây dựng dự toán quy định tại Thông tư 
này là định mức tối đa, áp dụng đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. Căn cứ 
quy định tại Thông tư này, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương có trách 
nhiệm hướng dẫn, ban hành các nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với 
nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở để thực hiện thống nhất trong 
phạm vi Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo phù hợp với nguồn 
lực, đặc thù hoạt động KH&CN của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và 
không vượt quá định mức dự toán quy định tại Thông tư này”. Do vậy, để các tổ 
chức, cá nhân tham gia thực hiện và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 
có cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành và phù hợp với 
tình hình thực tế, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị 
quyết 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.
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II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo nghị quyết
1. Mục đích
Tạo cơ sở pháp lý để các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện và quản lý 

hoạt động khoa học và công nghệ triển khai thực hiện.
2. Quan điểm chỉ đạo
Phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân 

sách trình HĐND tỉnh quyết định nguồn kinh phí, nội dung, mức chi cụ thể phù 
hợp quy định hiện hành.

III. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án 
- 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 tháng 11 năm 2019; 

- 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;

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- 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 NSNN;
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
- Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ 

Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;
- Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 6 năm 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;

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 
năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức 
xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

IV. Tình hình thực hiện thời gian qua
Việc ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND đã tạo điều kiện cho 

các tổ chức, cá nhân thuận lợi trong việc lập dự toán, quyết toán kinh phí thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong thời gian qua; góp phần vào việc 
hoàn thành các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đóng góp tích cực vào phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh; kết quả hoạt động, sản phẩm khoa học và công 
nghệ đã gắn với thực tế sản xuất và đời sống, hướng tới phát triển sản phẩm 
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hàng hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh, nhanh chóng chuyển giao kết quả 
nghiên cứu và áp dụng vào sản xuất.

Từ khi ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND đến nay, hằng năm 
đã có khoảng 15 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thẩm định và phê duyệt 
kinh phí triển khai thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các 
quy định hiện hành khác. Từ năm 2017 đến nay, kinh phí sự nghiệp khoa học và 
công nghệ bố trí cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh khoảng 
94 tỷ đồng (trung bình mỗi năm gần 19 tỷ đồng).

V. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
- Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; cấp cơ sở được quy định tại Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

- Hội đồng tư vấn hoặc lấy ý kiến chuyên gia về đề xuất đặt hàng 
Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi" theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg 
ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016 - 
2025.

2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khoa học và 

công nghệ có sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được quy định tại 
khoản 1, mục IV Đề án này.

3. Nội dung 
3.1. Mức chi nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

được tính như sau:

T
T Chức danh

Hệ số 
chức danh 
nghiên cứu 

(Hcd)

Hệ 
số lao động 
khoa học 

(Hkh)

Hệ số tiền 
công theo ngày

Hstcn = (Hcd x 
Hkh)/22

1Chủ nhiệm nhiệm vụ 6,92 2,5 0,79

2Thành viên thực hiện 
chính; thư ký khoa học 5,42 2,0 0,49

3Thành viên 3,66 1,5 0,25

4Kỹ thuật viên, nhân 
viên hỗ trợ 2,86 1,2 0,16
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Trong đó:
- Số lượng thành viên và ngày công tham gia đối với mỗi chức danh 

(Chủ nhiệm nhiệm vụ; thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học; thành viên) 
phụ thuộc vào nội dung thực hiện theo thuyết minh nhiệm vụ KH&CN được Hội 
đồng khoa học xem xét, giao Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, tổng hợp; 
phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định đảm bảo theo đúng các 
quy định của nhà nước. 

2. Thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu.
a) Thuê chuyên gia trong nước.
Trong trường hợp nhiệm vụ KH&CN có nhu cầu thuê chuyên gia trong 

nước, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê 
chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ cho 
hội đồng tư vấn đánh giá xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo 
hợp đồng khoán việc. Trường hợp thuê chuyên gia trong nước theo ngày công 
thì mức dự toán thuê chuyên gia trong nước không quá 32.000.000 
đồng/người/tháng (22 ngày/1 tháng).

Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong 
nước không quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN quy định tại điểm 1 khoản 3.1 mục IV Đề án này.

Trong trường hợp đặc biệt, nhiệm vụ KH&CN có dự toán thuê chuyên 
gia trong nước vượt quá 32.000.000 đồng/người/tháng hoặc tổng dự toán kinh 
phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước vượt quá 30% tổng dự 
toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định tại 
điểm 1 khoản 3.1 mục IV đề án này thì giao Sở Khoa học và Công nghệ xem 
xét, tổng hợp; phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Thuê chuyên gia ngoài nước.

Trong trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nhu cầu thuê 
chuyên gia ngoài nước, tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ căn cứ 
nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê 
chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá 
kết quả thuê chuyên gia cho Hội đồng tư vấn đánh giá xem xét, giao UBND tỉnh 
xem xét quyết định theo hợp đồng khoán việc. Tổng dự toán kinh phí thực hiện 
nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước không quá 50% tổng dự toán kinh phí 
chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại 
điểm 1 khoản 3.1 mục IV Đề án này. 

Trong trường hợp đặc biệt, nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tổng dự 
toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước vượt quá 50% 
tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ quy định tại điểm 1 khoản 3.1 mục IV đề án này thì giao Sở Khoa 
học và Công nghệ xem xét, tổng hợp; phối hợp với Sở Tài chính trình UBND 
tỉnh xem xét, quyết định.
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c) Dự toán chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu

Nội dung và định mức chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên 
cứu được xây dựng và thực hiện theo các quy định tại Nghị quyết số 
07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về 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 và Nghị quyết số 
20/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam 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. Ngoài ra, quy định mức xây dựng dự toán chi thù lao tối đa 
tham gia hội thảo khoa học như sau:

Người chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi hội thảo.

Thư ký: 500.000 đồng/buổi hội thảo.

Báo cáo viên trình bày tại hội thảo: 2.000.000 đồng/báo cáo.

Báo cáo khoa học được đơn vị tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không 
trình bày tại hội thảo: 1.000.000 đồng/báo cáo.

Đại biểu tham gia hội thảo: 200.000 đồng/người/buổi.

d) Dự toán chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu được thực hiện theo quy 
định tại Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh 
quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn 
tỉnh.

e) Dự toán chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN (nếu có): Được xây dựng dự toán trên cơ sở số lượng thành viên hội 
đồng với mức 50% mức chi cho hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp 
tỉnh được quy định tại điểm 1 khoản 3.2 mục IV đề án này.

g) Dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước được 

dự toán các nội dung chi quản lý chung phục vụ nhiệm vụ KH&CN, bao gồm: 
chi điện, nước, các khoản chi hành chính phát sinh liên quan đảm bảo triển khai 
nhiệm vụ KH&CN tại tổ chức chủ trì; chi tiền lương, tiền công phân bổ đối với 
các hoạt động gián tiếp trong quá trình quản lý nhiệm vụ KH&CN của tổ chức 
chủ trì.

Dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN bằng 5% tổng dự 
toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước 
nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng.

3.2. Mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các hội 
đồng

1. Định mức chi hoạt động của các Hội đồng 

http://vbpl.vn/quangnam/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=137309
http://vbpl.vn/quangnam/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=137309
http://vbpl.vn/quangnam/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=137309
http://vbpl.vn/quangnam/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=137309
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S
TT Nội dung công việc Đơn vị 

tính

Định mức 
chi

(Đvt: 1.000đ)

1

Chi tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN; 
tư vấn đề xuất đặt hàng dự án thuộc 
Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và 
chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền 
núi"

  

aChi họp Hội đồng Hội đồng  

 Chủ tịch Hội đồng  1.000

 Phó Chủ tịch Hội đồng; ủy viên phản biện; 
ủy viên  800

 Thư ký hành chính  300

 Đại biểu được mời tham dự  200

bChi nhận xét đánh giá
01 phiếu 
nhận xét 
đánh giá

 

 Nhận xét đánh giá của Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch, ủy viên Hội đồng  300

 Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện 
trong Hội đồng  500

2
Chi về tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp 

tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ 
KH&CN

  

aChi họp Hội đồng Hội đồng  

 Chủ tịch Hội đồng  1.500

 Phó Chủ tịch Hội đồng; ủy viên phản biện; 
ủy viên  1.000

 Thư ký hành chính  300

 Đại biểu được mời tham dự  200

bChi nhận xét đánh giá
01 phiếu 
nhận xét 
đánh giá

 

 Nhận xét đánh giá của Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch, ủy viên Hội đồng  500
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S
TT Nội dung công việc Đơn vị 

tính

Định mức 
chi

(Đvt: 1.000đ)

 Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện 
trong Hội đồng  700

3Chi thẩm định nội dung, tài chính của 
nhiệm vụ KH&CN   

 Tổ trưởng Tổ thẩm định Nhiệm vụ 700

 Thành viên Tổ thẩm định Nhiệm vụ 500

 Thư ký hành chính Nhiệm vụ 300

 Đại biểu được mời tham dự Nhiệm vụ 200

4Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính 
thức nhiệm vụ KH&CN   

aChi họp Hội đồng Nhiệm vụ  

 Chủ tịch Hội đồng  1.500

 Phó Chủ tịch Hội đồng; ủy viên phản biện; 
ủy viên  1.000

 Thư ký hành chính  300

 Đại biểu được mời tham dự  200

bChi nhận xét đánh giá
01 phiếu 
nhận xét 
đánh giá

 

 Nhận xét đánh giá của Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch, ủy viên Hội đồng  500

 Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện 
trong Hội đồng  700

Các nội dung chi khác được xây dựng dự toán trên cơ sở dự kiến khối 
lượng công việc và các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Trong trường hợp cần thiết (khi các Hội đồng tư vấn khoa học có ý 
kiến không thống nhất trong việc xem xét lựa chọn nhiệm vụ KH&CN; hoặc cơ 
quan có thẩm quyền quản lý nhiệm vụ KH&CN thấy cần thiết), cơ quan có thẩm 
quyền quản lý nhiệm vụ KH&CN có thể thuê chuyên gia tư vấn, đánh giá độc 
lập.

Tổng mức dự toán chi thuê chuyên gia độc lập được tính tối đa bằng 4 
lần mức chi tiền công (bao gồm chi tiền công họp Hội đồng và chi nhận xét, 
đánh giá) của Chủ tịch Hội đồng tương ứng; giao Sở Khoa học và Công nghệ 
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xem xét, tổng hợp; phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, quyết 
định.

VI. Tổ chức thực hiện
1. Sở Khoa học và Công nghệ
- Chủ trì, triển khai thực hiện Đề án ngay sau khi UBND tỉnh ban hành 

Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh 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.

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai xây 
dựng kế hoạch, dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định và trình UBND 
tỉnh phê duyệt.

- Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và hướng dẫn việc 
thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

2. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn 

vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện.
- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối 

tượng và hướng dẫn việc thực hiện thanh quyết toán theo quy định.
3. Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố 
Theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung và mức chi 

nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tại ngành, địa phương mình 
quản lý đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan: 
Căn cứ nội dung và mức chi nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

#SoKyHieuVanBan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

            #DiaDiemNgayBanHanh
       

BÁO CÁO
Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết Quy định 

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

Theo Báo cáo số 206/BC-STP ngày 28/10/2021 của Sở Tư pháp Quảng Nam 
về Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Sở 
Khoa học và Công nghệ giải trình về việc tiếp thu ý kiến thẩm định như sau:

I. Những nội dung đã tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định

TT
Nội dung đề 
nghị thẩm 

định

Nội dung thẩm định của
Sở Tư pháp

Nội dung tiếp thu, 
chỉnh sửa của đơn vị 

soạn thảo

1. Căn cứ ban 
hành

Đề nghị không căn cứ Quyết định 
số 1747/QĐ-TTg ngày 
13/10/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt 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, vì Quyết định số 1747/QĐ-
TTg là văn bản cá biệt, trong khi 
đó theo quy định tại Điều 61 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 QPPL: “Căn cứ ban hành văn 
bản là văn bản quy phạm pháp 
luật…”

Sở Khoa học và Công 
nghệ tiếp thu và đề nghị 
bổ sung thêm căn cứ 
ban hành là Thông tư 
07/2016/TT-BKHCN 
ngày 22/6/2016 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.

2. Mức chi Về các mức chi tại dự thảo: Sở 
Khoa học và Công nghệ về cơ bản 
đã tiếp thu ý kiến góp ý của Sở 

Sở Khoa học và Công 
nghệ tiếp thu và hiện 
trong dự thảo Nghị 
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TT
Nội dung đề 
nghị thẩm 

định

Nội dung thẩm định của
Sở Tư pháp

Nội dung tiếp thu, 
chỉnh sửa của đơn vị 

soạn thảo
Tài chính; tuy nhiên cần lưu ý: 
Đối với những chế độ chi có tính 
chất tiền lương, tiền công, phụ cấp 
trước khi quyết định phải có ý 
kiến của Bộ Tài chính…theo quy 
định tại Điều 21 Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP, theo đó, cơ 
quan soạn thảo rà soát kỹ lại các 
mức chi để đảm bảo theo quy 
định.

quyết không có chế độ 
chi có tính 3 chất tiền 
lương, tiền công, phụ 
cấp trước khi quyết định 
phải có ý kiến của Bộ 
Tài chính…

3. Tổ chức 
thực hiện

- Khoản 4 Điều 6 viết: “Nghị quyết 
này…và có hiệu lực kể từ ngày 
…tháng…năm 2021. Các nội dung 
quy định trước đây trái với Nghị 
quyết này đều bãi bỏ.”, việc quy 
định cụ thể thời điểm có hiệu lực 
của Nghị quyết là phù hợp nhưng 
cần đảm bảo thời điểm có hiệu lực 
của Nghị quyết là không sớm hơn 
10 ngày kể từ ngày thông qua. Đối 
với nội dung bãi bỏ các quy định 
trước đây trái với Nghị quyết này, 
cơ quan soạn thảo cần rà soát các 
quy định trước đây để gửi Sở Tư 
pháp tổng hợp tham mưu Chủ tịch 
UBND tỉnh công bố các văn bản, 
nội dung hết hiệu lực. Đồng thời, 
nếu có các nội dung cần xin ý kiến 
của UBND tỉnh thì phải đưa vào 
Tờ trình của Sở Khoa học và Công 
nghệ.
- Quy định chuyển tiếp để áp dụng 
đối với các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ có sử dụng ngân sách 
nhà nước đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt trước thời điểm 
Nghị quyết này có hiệu lực nhưng 
chưa thực hiện mức chi.

- Sở Khoa học và Công 
nghệ tiếp thu và chỉnh 
sửa tại Điều 7 của dự 
thảo.
Trong thời gian đến Sở 
Khoa học và Công nghệ 
sẽ báo cáo Sở Tư pháp 
những nội dung bãi bỏ 
các quy định trước đây 
trái với Nghị quyết này.

- Sở Khoa học và Công 
nghệ tiếp thu và bổ sung 
tại Điều 7 của dự thảo.
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TT
Nội dung đề 
nghị thẩm 

định

Nội dung thẩm định của
Sở Tư pháp

Nội dung tiếp thu, 
chỉnh sửa của đơn vị 

soạn thảo
4. Nguồn kinh 

phí thực hiện
Cơ quan soạn thảo nên nghiên cứu 
bổ sung quy định về nguồn kinh 
phí thực hiện; 

Sở Khoa học và Công 
nghệ tiếp thu và bổ sung 
tại Điều 6 của dự thảo.

5. Thể thức và 
kỹ thuật 
trình bày, dự 
thảo Nghị 
quyết

Cần sắp xếp lại bố cục cho phù 
hợp, cụ thể: thứ tự các khoản d – đ 
(còn theo dự thảo d - e); Chương 
III bố cục có 01 điều là chưa phù 
hợp

Sở Khoa học và Công 
nghệ tiếp thu và chỉnh 
sửa tại dự thảo Nghị 
quyết.

6. Dự thảo Tờ 
trình: 

- Đề nghị viết lại “năm 2020” 
thành “năm 2021”.
- Viết lại mục III

Sở Khoa học và Công 
nghệ tiếp thu và chỉnh 
sửa tại dự thảo Tờ trình.

II. Những nội dung khác với ý kiến thẩm định: Không có
Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp 

Quảng Nam về Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam; Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết 
định./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, VPS.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ 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 đối với nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1355/SKHCN-VP ngày 26/10/2021 của 
Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định 
mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; sau khi nghiên cứu, đối chiếu hồ sơ, 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 Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.
4. Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015.
5. 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.
6. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
7. Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về 

đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.
8. Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ.
9. Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ 

Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự 
toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 
sách nhà nước.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị quyết mà Sở Khoa học và Công 

nghệ đã nêu tại dự thảo Tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. 
2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Thống nhất với dự thảo Nghị quyết.

3. 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 tỉnh quy định 

a) Thẩm quyền ban hành
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Căn cứ quy định tại Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
khoản 1 Điều 76 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013: “Điều 76. Trách nhiệm 
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà 
nước về khoa học và công nghệ trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính 
phủ có trách nhiệm sau đây: 1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 
quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật…”;  điểm c khoản 
1 Điều 30 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015: “Điều 30. Nhiệm vụ quyền hạn 
của Hội đồng nhân dân các cấp: 1. Căn cứ vào nhiệm vụ thu, chi ngân sách được 
cấp trên giao và tình hình thực tế tại địa phương, quyết định:…c) Dự toán chi ngân 
sách địa phương, bao gồm chi ngân sách cấp mình và chi ngân sách địa phương cấp 
dưới…”; Điều 3 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN: “Điều 3. 
Nguyên tắc áp dụng định mức xây dựng và phân bổ dự toán: 1. Các định mức xây 
dựng dự toán quy định tại Thông tư này là định mức tối đa, áp dụng đối với nhiệm 
vụ KH&CN cấp quốc gia. Căn cứ quy định tại Thông tư này, các Bộ, cơ quan trung 
ương, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, ban hành các nội dung và định mức 
xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở để thực hiện 
thống nhất trong phạm vi Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo phù hợp 
với nguồn lực, đặc thù hoạt động KH&CN của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương 
và không vượt quá định mức dự toán quy định tại Thông tư này.”; Sở Khoa học và 
Công nghệ tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 
định 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.

Dự thảo Nghị quyết đã được UBND tỉnh đăng ký trình HĐND tỉnh Khóa X, 
kỳ họp cuối năm 2021 tại Công văn số 7481/UBND-TH ngày 22/10/2021 của UBND 
tỉnh.

b) Nội dung dự thảo Nghị quyết
Căn cứ vào thẩm quyền ban hành, mức chi tại Thông tư liên tịch số 

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; Sở Khoa học 
và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết và lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, 
ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, có ý kiến góp ý cụ thể của Sở Tài chính 
(cơ quan cân đối ngân sách của tỉnh) về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng và 
các mức chi cụ thể. Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp, giải trình và tiếp thu ý 
kiến góp ý của Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị để hoàn chỉnh dự thảo Nghị 
quyết. Sở Tư pháp cơ bản thống nhất với dự thảo và có thêm một số ý kiến như sau:

- Căn cứ ban hành: Đề nghị không căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 
13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 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, vì Quyết định số 
1747/QĐ-TTg là văn bản cá biệt, trong khi đó theo quy định tại Điều 61 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 QPPL: “Căn cứ ban hành văn bản là văn 
bản quy phạm pháp luật…”.

- Về các mức chi tại dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ về cơ bản đã tiếp thu 
ý kiến góp ý của Sở Tài chính; tuy nhiên cần lưu ý: Đối với những chế độ chi có tính 
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chất tiền lương, tiền công, phụ cấp trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài 
chính…theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, theo đó, cơ quan 
soạn thảo rà soát kỹ lại các mức chi để đảm bảo theo quy định.

- Khoản 4 Điều 6 viết: “Nghị quyết này…và có hiệu lực kể từ ngày 
…tháng…năm 2021. Các nội dung quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều 
bãi bỏ.”, việc quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết là phù hợp nhưng 
cần đảm bảo thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết là không sớm hơn 10 ngày kể từ 
ngày thông qua. Đối với nội dung bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị quyết 
này, cơ quan soạn thảo cần rà soát các quy định trước đây để gửi Sở Tư pháp tổng 
hợp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố các văn bản, nội dung hết hiệu lực. 
Đồng thời, nếu có các nội dung cần xin ý kiến của UBND tỉnh thì phải đưa vào Tờ 
trình của Sở Khoa học và Công nghệ.

-  Cơ quan soạn thảo nên nghiên cứu bổ sung quy định về nguồn kinh phí thực 
hiện; quy định chuyển tiếp để áp dụng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
có sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời 
điểm Nghị quyết này có hiệu lực nhưng chưa thực hiện mức chi.

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 QPPL năm 2015.  
- Thể thức và kỹ thuật trình bày, dự thảo Nghị quyết về cơ bản đã 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. Đối với dự thảo Nghị quyết, 
cần sắp xếp lại bố cục cho phù hợp, cụ thể: thứ tự các khoản d – đ (còn theo dự thảo 
d - e); Chương III bố cục có 01 điều là chưa phù hợp. 

Đối với dự thảo Tờ trình: Đề nghị viết lại “năm 2020” thành “năm 2021”, viết 
lại mục III như sau:

“III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết
1. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4013/UBND-TH ngày 02/7/2021, giao 

Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết; Công văn số 
7481/UBND-TH ngày 22/10/2021 về đề nghị tổ chức và đăng ký nội dung của 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, cuối năm 2021.

2. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây 
dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 
định 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 gửi các Sở, Ban, ngành và địa phương tham 
gia góp ý các dự thảo (tại Công văn số 1265/SKHCN-VP ngày 06/10/2021 của Sở 
Khoa học và Công nghệ). Sở Khoa học và Công nghệ nhận được 17 văn bản của các 
cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia góp ý dự thảo và đã tổng hợp, giải trình và 
tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo (Bản tổng hợp,  giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý đính 
kèm). 
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3. Ngày 26/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 
1355/SKHCN-VP gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết. Sở Tư 
pháp có Báo cáo số ...../BC-STP ngày ...../...../2021 về kết quả thẩm định dự thảo 
Nghị quyết quy định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

4. Ngày ...../...../2021, UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến của các thành viên UBND 
tỉnh về dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh. ...% thành viên UBND tỉnh thống nhất 
nội dung dự thảo Nghị quyết.”

Ngoài ra, đề nghị bổ sung vào đoạn cuối dự thảo Tờ trình: “Trên đây là Tờ trình 
đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. UBND tỉnh kính 
trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.

Hồ sơ kèm theo:
(1) Dự thảo Nghị quyết;
(2) Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp số ...../BC-STP ngày ... và Báo 

cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;
(3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu  ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
(4) Báo cáo số..../BC-SKHCN ngày.../.../ 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về tổng 

hợp ý kiến thành viên UBND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam./.”

III. KẾT LUẬN

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu tiếp thu các nội dung thẩm 
định tại Mục II của Báo cáo này, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để trình UBND tỉnh 
xem xét, quyết định trình HĐND tỉnh; đồng thời gửi Sở Tư pháp Báo cáo giải trình, 
tiếp thu ý kiến thẩm định để theo dõi.

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết quy 
định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.
                                                    
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở KH&CN;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

TỜ TRÌNH
Về việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 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 gửi: UBND tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Công văn số 4013/UBND-TH ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh 
về việc bổ sung nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh khóa X tại kỳ họp cuối năm 
2021 (tháng 12/2021), Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Tờ trình 
của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Nội dung 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 gửi các Sở, Ban, ngành, địa phương tham gia góp ý các 
dự thảo (tại Công văn số 1265/SKHCN-VP ngày 06/10/2021 của Sở Khoa học 
và Công nghệ). 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được 19 văn bản của các cơ quan, đơn 
vị và địa phương tham gia góp ý dự thảo và đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu để 
hoàn chỉnh dự thảo.

Ngày 26/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 
1355/SKHCN-VP gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết. Sở 
Tư pháp có Báo cáo số 206/BC-STP ngày 28/10/2021 về kết quả thẩm định dự 
thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 
sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sở Khoa học và 
Công nghệ đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết và có báo cáo số 1399/BC-
SKHCN ngày 01/11/2021 về việc Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định đối với 
dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh đã họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ 
báo cáo dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau 
cuộc họp, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp 
và hoàn chỉnh dự thảo.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã lấy ý kiến và biểu quyết thông qua 
bằng phiếu của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên 
UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ. Đến ngày 19/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ 
nhận được 22 phiếu (có bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến kèm theo), kết quả như 
sau: 

- Ý kiến thống nhất thông qua: 20/22 phiếu; 



- Ý kiến chỉnh sửa và thống nhất thống qua: 02/22 phiếu; 
- Không thông qua: 0 phiếu.
Ngày 18/11/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với 

Sở Khoa học và Công nghệ về Đề án Quy định nội dung và mức chi cho một số 
hoạt động khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam. Góp ý của Ban Kinh tế- Ngân sách có một số thay đổi về tên 
gọi Nghị quyết và phạm vi điều chỉnh trong dự thảo Nghị quyết . Sở Khoa học 
và Công nghệ nhận thấy các ý kiến góp ý trên là phù hợp và đã tiếp thu các ý 
kiến góp ý để hoàn chỉnh dự thảo.

Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo UBND tỉnh để xem xét và trình 
HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết 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.

* Hồ sơ kèm theo tờ trình:
- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh (có kèm theo đề án);
- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh;
- Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các ngành và của Chủ 

tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh, Sở 
Ngoại vụ;

- Báo cáo giải trình, tiếp thu kết quả thẩm định của Sở Tư pháp;
- Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Kính trình./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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