
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

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

Số:         /TTr-UBND Quảng Nam, ngày       tháng    năm 2021

TỜ TRÌNH
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 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 gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

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 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; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo 
Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-
HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh 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”, cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết ban hành văn bản
Thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của 

HĐND tỉnh 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 
(Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND); UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
2868/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 về việc triển khai Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

Trong điều kiện bị tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng qua 
hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, đã hỗ trợ cho một số tổ chức, cá 
nhân ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, phát triển các yếu tố về khoa 
học và công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tạo ra sản phẩm 
có chất lượng tốt, mở rộng vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất hàng hóa, 
nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ trên thị 
trường; góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đáng kể cuộc sống của người 
dân, đặc biệt là vùng nông thôn, miền núi.

Ước tính đến hết năm 2021, có 105 lượt cơ sở được phê duyệt hỗ trợ từ 
ngân sách nhà nước với kinh phí 8,985 tỷ đồng (ngân sách sự nghiệp 
KH&CN tỉnh: 7,646 tỷ  đồng; ngân sách huyện: 1,339 tỷ đồng). 
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Các cơ chế, chính sách của Nghị quyết đã dần đi vào cuộc sống, thu hút 
sự quan tâm của các sở liên quan và đặc biệt là các địa phương, các tổ chức, 
cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, nhiều đơn vị đã liên 
hệ để được hướng dẫn. Thông qua các hội nghị, các buổi làm việc trực tiếp, 
Sở KH&CN đã kết nối các nhà khoa học để khảo sát, tư vấn, chuyển giao kết 
quả khoa học công nghệ phù hợp với nhu cầu và thực tiễn của cơ sở sản xuất, 
kinh doanh. 

Năm 2019, khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND trong điều kiện các Bộ, ngành ở Trung ương chưa ban 
hành văn bản quy định các nội dung liên quan đến một số cơ chế hỗ trợ hoạt 
động phát triển KH&CN như sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 
Sau đó, trong năm 2020 - 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều 
Chương trình KH&CN, trong đó có những chương trình liên quan đến các nội 
dung hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết số 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. Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đã 
ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình trên, tuy nhiên 
phần lớn các quy định về hình thức hỗ trợ khác với quy định tại Nghị quyết 
02/2019/NQ-HĐND.

Đồng thời, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết cũng phát sinh một 
số vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn như: nội dung hỗ 
trợ dự án đổi mới công nghệ chưa thu hút sự quan tâm của các cơ sở sản xuất 
do có mức hỗ trợ thấp; hoặc nội dung hỗ trợ dự án sản xuất thử nghiệm cần 
điều chỉnh để phù hợp với Luật KH&CN; …

Ngoài ra, cần thiết bổ sung quy định 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 các cuộc thi, Hội thi 
được tiếp tục hoàn thiện, phát triển phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

Từ những vấn đề nêu trên, UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân 
tỉnh xem xét 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 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” nhằm triển khai hiệu quả Nghị 
quyết cũng như phù hợp với các quy định quản lý nhà nước mới ban hành.

II. Quá trình xây dựng dự thảo văn bản
1. Lấy ý kiến trong nội bộ cơ quan soạn thảo Dự thảo
Sở KH&CN đã xây dựng Dự thảo; tổ chức thảo luận Dự thảo Nghị 

quyết trong nội bộ Sở lần 1 vào ngày 12/5/2021, lần 2 vào ngày 17/6/2021, 
lần 3 vào ngày 27/7/2021, lần 4 vào ngày 24/8/2021, lần 5 vào ngày 
21/9/2021.
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2. Lấy ý kiến của các Sở, Ban, ngành, địa phương  
Sau cuộc họp lần 5, Sở KH&CN đã hoàn chỉnh, gửi lấy ý kiến các Sở, 

ban, ngành, địa phương liên quan (Công văn số 1242/SKHCN-QLCN ngày 
01/10/2021) và sau đó đã tiếp thu hoàn chỉnh Dự thảo (chi tiết theo bảng giải 
trình, tiếp thu ý kiến góp ý đính kèm).

3. Thẩm định dự thảo Nghị quyết
Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn 

số 209/STP-XD&KTVBQPPL ngày 29/10/2021 về việc thẩm định dự thảo 
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-
HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh 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.

Cơ quan soạn thảo đã giải trình, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo theo ý 
kiến thẩm định (có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến kèm theo).

4. Lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh
Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe Sở Khoa học 

và Công nghệ báo cáo dự thảo Nghị quyết. 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.

Sau khi hoàn chỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã lấy ý kiến của Chủ 
tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh, Sở 
Ngoại vụ. Kết quả tổng hợp ý kiến như sau: 

- Ý kiến thống nhất thông qua: 23/25 phiếu; 
- Ý kiến chỉnh sửa và thống nhất thông qua: 02/25 phiếu; 
- Không thông qua: 0 phiếu.
(Chi tiết theo báo cáo tổng hợp ý kiến Thành viên UBND tỉnh kèm theo)
III. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
Dự thảo Nghị quyết quy định các nội dung về:
- Sửa đổi, bổ sung nội dung một số Điều của Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Bổ sung mới nội dung Hỗ trợ hoàn thiện và phát triển các sản phẩm 

đạt giải từ cuộc thi, hội thi khoa học kỹ thuật;
- Bãi bỏ một số Điều, nội dung một số Điều của Nghị quyết 

02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các quy 
định hỗ trợ xác lập, phát triển quyền sở hữu công nghiệp; hỗ trợ hoạt động 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng, dự án sản xuất thử nghiệm; mô hình ứng 
dụng kết quả Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, Nông thôn mới 
của Trung ương.
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(Chi tiết theo Báo cáo giải trình nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung 
Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam đính kèm)

Dự thảo Nghị quyết gồm 3 Điều, cụ thể như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-

HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh 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, bao gồm các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 3 
2. Sửa đổi, bổ sung điểm d, khoản 2, Điều 3 
3. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 4, Điều 3 
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 5 
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 5 
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 5 
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 5 
8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 6 
9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 6 
10. Sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 3, Điều 6 
11. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 3, Điều 6 
12. Bổ sung Điều 7a.  Hỗ trợ hoàn thiện và phát triển các sản phẩm đạt 

giải từ cuộc thi, hội thi về khoa học kỹ thuật
Điều 2. Bãi bỏ khoản 3 và điểm b, khoản 4, Điều 3; Điều 4; điểm c, 

khoản 2,  điểm c, khoản 3 và điểm c, khoản 4, Điều 6 của Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh 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.”

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
Trên đây là Tờ trình 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 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. UBND tỉnh 
kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị. 

Hồ sơ kèm theo: 
1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh;
2. Báo cáo giải trình nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam)
3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh Quảng Nam;
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4. Báo cáo tổng hợp ý kiến Thành viên UBND tỉnh;
5. Báo cáo giải trình, tiếp thu kết quả thẩm định của Sở Tư pháp;
6. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp;
7. Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến;
8. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 

HĐND tỉnh.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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