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

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ 
trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2019 - 2025

Qua xem xét Tờ trình số 9305/TTr-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh 
về đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định một số cơ 
chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025 và tài liệu liên quan, Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Về sự cần thiết ban hành nghị quyết
Qua 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND, một số cơ 

chế, chính sách hỗ trợ đã dần đi vào cuộc sống, bước đầu đạt được những kết quả tích 
cực, thu hút được một số cơ quan, tổ chức tham gia ứng dụng, chuyển giao tiến bộ 
khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, 
nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh1.

Tuy nhiên, hiện nay Trung ương đã ban hành một số Chương trình liên quan đến 
các nội dung hỗ trợ quy định tại Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND như Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 và có 
hình thức hỗ trợ khác so với quy định tại Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND; đồng thời, 
trong quá trình triển khai thực hiện, Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND đã nảy sinh một 
số vấn đề bất cập cần được sửa đổi, bổ sung như: sửa đổi cơ chế hỗ trợ dự án đổi mới 
công nghệ để thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia (do mức hỗ trợ còn thấp nên vẫn 
chưa thu hút được); quy định rõ hơn đối tượng thụ hưởng; bổ sung nội dung hỗ trợ 
hoàn thiện và phát triển các sản phẩm đạt giải từ cuộc thi, hội thi về khoa học kỹ thuật 
nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có mô hình, giải pháp đạt giải từ cuộc thi, 
hội thi tiếp tục hoàn thiên, phát triển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng 
thời, dừng thực hiện một số nội dung do đã được tích hợp vào nội dung được sửa đổi, 
bổ sung và một số nội dung đã được Trung ương, HĐND tỉnh có văn bản quy định2.

Do đó, tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số 
nội dung quy định tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND để phù hợp với quy định 

1 Ước tính đến hết năm 2021, có 105 lượt cơ sở được phê duyệt hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
2 Thông tư 03/TT-BKHCN ngày 11/6/2021, Thông tư 75/TT-BTC, Nghị quyết số 42/2021 của HĐND tỉnh…
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hiện hành và tình hình thực tế. Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc sửa đổi, bổ 
sung Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND là cần thiết.

2. Về dự thảo nghị quyết
Qua thẩm tra dự thảo nghị quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất 

một số nội dung sửa đổi, bổ sung. Ngoài ra, Ban đề nghị xem xét một số nội dung sau:
- Tại khoản 1 Điều 1 về sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 3 Điều 2: Ban đề nghị 

giữ nguyên nội dung “thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp tỉnh trên cơ sở đơn giản hóa thủ tục hành chính các quy định quản lý có liên 
quan” tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND.

- Tại khoản 3 Điều 1 về sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 4, Điều 3: Ban đề 
nghị bổ sung nội dung về xử lý tài sản sau khi kết thúc dự án chuyển giao, ứng 
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

- Tại khoản 10 Điều 1 về sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 6 và tại khoản 12 Điều 
1 về bổ sung Điều 7a: Ban đề nghị bỏ nội dung “Các mức chi cho các Hội đồng tư 
vấn xem xét hỗ trợ, Tổ thẩm định nội dung và kinh phí, Hội đồng đánh giá nghiệm 
thu được áp dụng theo quy định hiện hành” do hiện nay chưa có văn bản nào quy 
định đối với nội dung này.

- Tại Điều 2: Ban đề nghị thay thế từ “bãi bỏ” thành “dừng thực hiện một số 
nội dung quy định tại”.

- Về tổ chức thực hiện: Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình sửa đổi khá nhiều 
nội dung của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND. Do đó, để thuận lợi trong quá trình 
thực hiện. Ban đề nghị khi ban hành quyết định triển khai thực hiện, UBND tỉnh cần 
tích hợp các nội dung của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND và các nội dung sửa 
đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND.

- Đề nghị bổ sung ngày hiệu lực của nghị quyết và chỉnh sửa một số lỗi về câu 
chữ, kỹ thuật trình bày theo đúng Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 
Chính phủ về 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 về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 
của HĐND tỉnh về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động 
Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025, 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, CVCTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức
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