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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

#SoKyHieuVanBan

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

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 

của Hội đồng dân nhân 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

Ngày 12/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-
HĐND quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động KH&CN trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025. Đây là cơ chế, chính sách về 
KH&CN của Tỉnh, được ban hành hướng đến việc đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng 
dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực của các tổ chức, cá 
nhân trong việc chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao, tạo sự 
chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh; từng bước tạo dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới công 
nghệ, làm cho khoa học và công nghệ là động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, 
phục vụ thiết thực, có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND của 
Hội đồng nhân dân tỉnh đạt được những kết quả như sau:
I. Công tác phổ biến, hướng dẫn Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 
12/7/2019 của HĐND tỉnh, Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của 
UBND tỉnh

Ngay sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2019/NQ-
HĐND,  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND về việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019/NQ-HĐND của Hội 
đồng nhân dân tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KH&CN tổ chức Hội nghị phổ biến, 
hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 2868/QĐ-UBND về việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019/NQ-HĐND của Hội đồng 
nhân dân tỉnh cho các đối tượng là doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất, các 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; tham gia Hội nghị 
còn có các nhà khoa học đến từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu để giới thiệu 
và nắm bắt nhu cầu công nghệ của các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất. Bố trí 
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một chuyên mục về Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND trên Cổng thông tin điện tử 
của Sở để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân quan tâm truy cập, tra cứu. 

Nhằm hỗ trợ cho các đối tượng hưởng lợi từ cơ chế của Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Sở KH&CN đã ban hành Hướng dẫn số 73/HD-
SKHCN ngày 25/3/2020, hướng dẫn việc đề xuất hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng tiến 
bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn miền núi và 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện Nghị 
quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 
tỉnh trong lồng ghép trong kế hoạch làm việc với các huyện, thị xã, thành phố; đã 
phối hợp với các địa phương tổ chức phổ biến, hướng dẫn Nghị quyết cho các địa 
phương có nhu cầu như Phú Ninh, Núi Thành, Nông Sơn, Quế Sơn, thị xã Điện 
Bàn. Các địa phương đã chủ động tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn tham gia các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết. 
II. Kết quả hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân theo cơ chế Nghị quyết 
02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, bước đầu đã hỗ trợ cho 1 số tổ 
chức, cá nhân phát triển các yếu tố về khoa học và công nghệ vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của hàng 
hóa, dịch vụ. đưa các giống cây con mới, công nghệ thân thiện với môi trường vào 
sản xuất, nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt, mở rộng vùng 
nguyên liệu phục vụ cho sản xuất hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh 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 góp phần xây dựng. 

Ngân sách hỗ trợ
Tổng 2019 2020 2021 (ước tính)TT Nội dung hỗ trợ

NS 
Tỉnh

NS 
huyện

NS 
Tỉnh

NS 
huyện

NS 
Tỉnh

NS 
huyện

NS 
Tỉnh

NS 
huyện

1 Dự án NTMN 4.332  1.339    1.413 614 2.919  725

2
Hoạt động sở hữu 
trí tuệ

81     40  41  

3

Hoạt động tiêu 
chuẩn đo lường 
chất lượng

3.217   732   1.074  1.411  

4

Hoạt động phát 
triển thị trường 
KH&CN

 16   16      

Tổng cộng 7.646 1.339 748 2.527 614 4.371 725

Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ được phê duyệt từ ngân sách SN KHCN (ước tính 
đến hết năm 2021)
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Ước tính đến hết năm 2021, có 105 lượt cơ sở được phê duyệt hỗ trợ từ ngân 
sách nhà nước là 8,985 tỷ đồng (ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh: 7,646 tỷ  đồng; 
ngân sách huyện: 1,339 tỷ đồng); bao gồm 6 dự án, phương án chuyển giao, ứng 
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, 
miền núi và xây dựng nông thôn mới; 10 cơ sở lĩnh vực sở hữu trí tuệ; 88 cơ sở 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và 01 cơ sở tham gia hoạt động phát 
triển thị trường KH&CN. 

1. Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển 
kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi và xây dựng nông thôn mới 

Đến nay, Sở KH&CN đã tiếp nhận 5 hồ sơ dự án, 01 phương án do UBND 
các huyện, thị xã, thành phố đề xuất đặt hàng thực hiện, cụ thể như sau:

1.1. Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển bò thịt F2 từ 
phương pháp lai giữa bò đực BBB và bò cái lai Zêbu trên địa bàn huyện Hiệp Đức” 

Dự án do UBND huyện Hiệp Đức đề xuất đặt hàng
- Cơ quan chủ trì dự án: Trung tâm kỹ thuật huyện Hiệp Đức
- Cơ quan hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ: Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Hiệp Đức
 Dự án được thực hiện với sự tham gia của 300 hộ gia đình trên quy mô 9 xã 

thuộc huyện Hiệp Đức nhằm mục tiêu là chuyển giao, ứng dụng quy trình kỹ thuật 
tiên tiến để phát triển bò thịt F2 từ phương pháp lai giữa bò đực BBB và bò cái lai 
Zebu từ đàn bò cái hiện có tại địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng bò 
thịt, góp phần nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi trên địa bàn huyện Hiệp Đức

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện với tổng kinh phí là 
1.102 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 589 triệu đồng, ngân sách huyện 518 
triệu đồng.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, dự án đã tổ chức đào tạo cho 15 cán bộ 
kỹ thuật làm chủ quy trình kỹ thuật chọn bò nái nền, phối giống tinh bò 3B, kỹ 
thuật nuôi bò cái hậu bị, bò cái mang thai, kỹ thuật chắm sóc bò con, tập huấn cho 
300 hộ dân thuộc 9 xã của huyện Hiệp Đức nắm vững quy trình kỹ thuật nuôi bò 
cái hậu bị, bò cái mang thai, kỹ thuật nuôi và chăm sóc bò con lai giữa tinh bò đực 
3B và bò cái lai Zebu. Đến nay, dự án đã tổ chức phối  thành công 190 bò mẹ, dự 
kiến đến tháng 4/2022 sẽ phối giống số còn lại trong tổng số 300 bò cái hậu bị đã 
được chọn lọc.

1.2. Dự án ”Ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo 
tự động nâng cao hiệu quả cho sản xuất nước mắm truyền thống Tam Thanh”

 Dự án do UBND thành phố Tam Kỳ đề xuất đặt hàng
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- Cơ quan chủ trì dự án: nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ Cát Trắng, thành 
phố Tam Kỳ 

- Cơ quan hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ: Trung tâm ứng dụng tiến 
bộ KH&CN tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án có mục tiêu là Ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ xây dựng 
mô hình sản xuất sử dụng năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động nhằm 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, hạn chế ô nhiễm môi trường trong 
sản xuất nước mắm truyền thống tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ. 

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện với tổng kinh phí là 
2.377 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 824 triệu đồng, ngân sách thành phố là 
100 triệu đồng.

Sau hơn 1 năm triển khai, dự án đã tổ chức thực hiện hầu hết các công việc 
quan trọng liên quan đến chuyển giao và tiếp nhận quy trình công nghệ (Quy trình 
vận hành hệ thống thiết bị chế biến nước mắm bằng năng lượng mặt trời và hệ 
thống náo đảo tự động và Quy trình chế biến nước mắm ứng dụng công nghệ nặng 
lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động); đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật của HTX 
làm chủ được quy trình kỹ thuật sản xuất nước mắm truyền thống bằng năng lượng 
mặt trời và hệ thống náo đảo tự động; đầu tư, lắp đặt 01 dây chuyền công nghệ sử 
dụng năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động để sản xuất nước mắm 
truyền thống với công suất 15.000 lít/năm (gồm 10 bể chượp, công suất 2 tấn 
cá/bể).

Một số kết quả ghi nhận ban đầu từ kết quả thử nghiệm lần 1 cho thấy một số 
điểm ưu thế của công nghệ mới so với công nghệ sản xuất truyền thống như: quá 
trình sản xuất không phụ thuộc vào thời tiết; duy trì ổn định được nhiệt độ trong 
các bể chượp trong suốt quá trình ủ, tối ưu hóa cho quá trình lên men; tăng năng 
suất sản lượng; quy trình chế biến khép kín, đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, 
hạn chế mùi hôi gây môi trường không khí; giảm 90% công lao động cho việc náo 
đảo và giang phơi (không thực hiện các thao tác: mở nắp thùng để phơi nắng, đậy 
nắp khi trời mưa, giang phơi, …); …

1.3.  Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất 
và tiêu thụ hạt lúa giống xác nhận theo chuỗi liên kết bền vững tại huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam” 

Dự án do UBND huyện Thăng Bình đề xuất đặt hàng.
- Cơ quan chủ trì dự án: HTX Nông nghiệp Bình Đào, huyện Thăng Bình
- Cơ quan hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ: Trường Đại học Nông 

Lâm - Đại học Huế.
 Dự án có mục tiêu ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ để xây dựng 

mô hình sản xuất và tiêu thụ hạt lúa giống cấp xác nhận theo chuỗi liên kết bền 
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vững nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển sản xuất kinh doanh cho 
hợp tác xã nông nghiệp.

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục thực hiện, hiện Sở Tài chính 
đang thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện.

1.4. Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển mô hình chăn nuôi heo cỏ 
miền núi an toàn sinh học gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện 
Đông Giang”

 Dự án do UBND huyện Đông Giang đề xuất đặt hàng.
- Cơ quan chủ trì thực hiện dự án: Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện 

Đông Giang
- Cơ quan hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng công nghệ: Trung tâm Khuyến nông 

Quảng Nam
Mục tiêu của Dự án là chuyển giao, ứng dụng quy trình kỹ thuật để phát triển 

chăn nuôi heo cỏ địa phương Quảng Nam đảm bảo an toàn sinh học (02 quy trình 
kỹ thuật chăn nuôi giống heo cỏ theo hướng sinh sản và theo hướng thịt thương 
phẩm) tại huyện Đông Giang nhằm nâng cao năng suất, chất lượng đàn heo cỏ, 
phát triển chăn nuôi heo cỏ địa phương an toàn sinh học, góp phần nâng cao thu 
nhập cho người chăn nuôi trên địa bàn huyện Đông Giang; liên kết tiêu thụ sản 
phẩm giữa người sản xuất và người tiêu thụ tạo sự ổn định về thị trường đầu ra và 
phát triển chăn nuôi bền vững.

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục thực hiện, hiện Sở Tài chính 
đang thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện.

1.5. Dự án  “Ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất giống và xây dựng 
mô hình nuôi trồng nấm Linh chi (Ganoderma lucidum), nấm Vân chi 
(Trametes versicolor) và nấm Bào ngư (Pleurotus sp) tại Hợp tác xã Nấm công 
nghệ cao miền Trung, tỉnh Quảng Nam”

Dự án do UBND TP Tam Kỳ đề xuất đặt hàng.
- Cơ quan chủ trì thực hiện dự án: Hợp tác xã Nấm Công nghệ cao miền 

Trung
    - Cơ quan hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng công nghệ: Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Nấm, Viện Di truyền Nông nghiệp.
Mục tiêu của Dự án là tiếp nhận và làm chủ được công nghệ sản xuất giống 

nấm dịch thể và nuôi trồng một số loại nấm ăn và nấm dược liệu (nấm Linh chi, 
nấm Vân chi và nấm Bào ngư) nhằm phát triển nghề nuôi trồng nấm tại Quảng 
Nam theo hướng sản xuất hàng hóa và nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. 

1.6. Phương án “ Xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng, chăm sóc 
cây Tiêu tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam” 
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Phương án do UBND huyện Tiên Phước đề xuất đặt hàng.
- Cơ quan chủ trì thực hiện phương án: Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp 

huyện Tiên Phước.
  - Cơ quan hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng công nghệ: Trung tâm Khoa học và 

công nghệ Quảng Nam
Mục tiêu của phương án là ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển 

giống tiêu Tiên Phước theo hướng canh tác bền vững, góp phần tạo việc làm và thu 
nhập cho người dân.

Phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục thực hiện, hiện Sở Tài 
chính đang thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện.

2. Hỗ trợ xác lập, phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm, 
dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

Dự kiến đến hết năm 2021, hỗ trợ 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh xác lập quyền 
sở hữu công nghiệp (05 văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp; 01 nhãn hiệu tập 
thể, 07 nhãn hiệu thông thường) với tổng kinh phí dự kiến là 81 triệu đồng. 

3. Hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các sản phẩm, 
dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

Dự kiến đến cuối năm 2021, triển khai hỗ trợ 88 cơ sở có đơn đề nghị hỗ trợ 
theo Nghị Quyết số 02/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng, với tổng kinh phí hỗ trợ là 3,217 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Đối với nội dung hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở: Hỗ trợ 30/30 lượt tiêu 
chuẩn cơ sở; tổng kinh phí hỗ trợ là 284 triệu đồng.

- Đối với nội dung hỗ trợ xây dựng, áp dụng HTQLCL tiên tiến: Hỗ trợ 50 hệ 
thống /50 lượt cơ sở; tổng kinh phí hỗ trợ là 2 tỷ đồng.

- Đối với nội dung hỗ trợ đánh giá hợp chuẩn, hợp quy:  Hỗ trợ 14/60 lượt cơ 
sở với 60 sản phẩm đánh giá hợp chuẩn, hợp quy (20 sản phẩm hợp chuẩn, 47 sản 
phẩm hợp quy), tổng kinh phí hỗ trợ là 888 triệu đồng.

- Đối với nội dung hỗ trợ Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Hỗ trợ 03/14 
lượt cơ sở với 03 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, tổng kinh phí là 45 triệu đồng.

4. Hỗ trợ hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong 
nước và quốc tế 

Trong năm 2019, đã hỗ trợ cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ tham gia 
hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ năm 2019 tại Gia Lai, kinh phí hỗ 
trợ là 16 triệu đồng.
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III. Đánh giá chung
Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh là một 

trong những giải pháp nhằm triển khai định hướng phát triển theo Chiến lược phát 
triển KH&CN tỉnh; là Nghị quyết đầu tiên của tỉnh Quảng Nam ban hành các cơ 
chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ nhằm khuyến 
khích, hỗ trợ đẩy mạnh việc ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội nói chung, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, 
miền núi và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh nói riêng; nhận được sự quan 
tâm, ủng hộ lớn của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, bước đầu đã hỗ trợ cho 1 số tổ 
chức, cá nhân phát triển các yếu tố về khoa học và công nghệ vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của hàng 
hóa, dịch vụ. đưa các giống cây con mới, công nghệ thân thiện với môi trường vào 
sản xuất, nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt, mở rộng vùng 
nguyên liệu phục vụ cho sản xuất hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh 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.

Các cơ chế, chính sách của Nghị quyết đã thu hút sự quan tâm của các sở 
liên quan, đặc biệt là các địa phương, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh và các cơ quan nghiên cứu. Hiện nay, nhiều tổ chức 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. 
IV. Tồn tại, hạn chế

Tuy đã nỗ lực đạt được những kết quả bước đầu; nhưng một số nội dung, chỉ 
tiêu theo kế hoạch chưa đạt được theo tiến độ. Tình hình trên xuất phát từ các 
nguyên nhân như:

- Là cơ chế mới hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh 
vực KH&CN, nên thời gian đầu tiên cần triển khai nhiều hoạt động phổ biến, 
hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân hiểu rõ cơ chế hỗ trợ, những yêu cầu, điều kiện 
để được hỗ trợ; kết nối phổ biến các tiến bộ, kết quả KH&CN, … 

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ 
sở bị ảnh hưởng lớn, việc tiếp cận cơ chế chưa phải là ưu tiên của các cơ sở trong 
giai đoạn vừa qua; đồng thời cán bộ khoa học từ các trường Đại học, Viện  nghiên 
cứu không đến được các địa phương của tỉnh để phối hợp khảo sát nhu cầu công 
nghệ để đề xuất dự án chuyển giao, ứng dụng.
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V. Đề xuất, kiến nghị
Năm 2019, 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. Năm 2020 - 2021, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành các 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. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản 
hướng dẫn thực hiện các Chương trình trên; theo đó, 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 đã phát sinh một 
số vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn. Một số nội dung hỗ 
trợ chưa thu hút sự quan tâm của các cơ sở sản xuất do có mức hỗ trợ thấp (như hỗ 
trợ dự án đổi mới công nghệ) hoặc nội dung hỗ trợ dự án sản xuất thử nghiệm cần 
điều chỉnh để phù hợp với Luật KH&CN; …

Ngoài ra, hỗ trợ hoàn thiện và phát triển các sản phẩm đạt giải từ cuộc thi, hội 
thi về khoa học kỹ thuật cũng cần được ban hành 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, bổ sung quy định. 

Do vậy, kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân “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.
 

Trên đây là một số kết quả 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và 
Công nghệ kính báo cáo./.

Nơi nhận:
- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- Lưu VT, VP, TĐC, QLCN.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

  

#ChuKyLanhDao



UBND TiNH QUANG NAMsa KHOA HQC vA CONG NGm:
CONG HoA xA HOI coo NGHIA VIeT NAM

DQc l~p - TI}'do - Hanh phuc

Quang Nam, ngay 28 thdng 10 ndm 2021

BANG TONG HQ]>

Ghii trinh, ti~p thu y ki~n gop y d6i VO; dl! thao Ngh] quy~t HQi dang nhan dan Sua d&i,b&sung mQt s6
di~u ella Ngh] quyet s6 02/20191NQ-HDND ngay 12/7/2019 ella HDND tinh Quy dinh mQt s6 co' eh~, ehinh
sach h&trQ' phat tri~n hoat dQng Khoa hQ"Cva Cdng ngh~ tren dia ban tinh Quang Nam giai doan 2019-2025

Thuc hien Quyet dinh s&01lQD-UBND ngay 0110112021cua UBND tinh Quang Nam ban hanh Chuong trinh
cong tac nam 2021; Cong van s&672/uBND- TH ngay 03/02/2021 cua UBND tinh v~ viec b6 sung noi dung, d~ an,
van ban guy pham phap luat vao Chuong trinh cong tac nam 2021 cua UBND tinh; Sa Khoa hoc va Cong nghe dff
t6 chirc du thao Nghi quyet cua HQi dong nhan dan tinh v{ "Sua a6i, b6 sung mot s6 aiJu cua Nghj quyit s6
02120191NO-HDND ngay 121712019cua HDND tinh Quyajnh m(jt s6 co' chi, chinh sach h6 tr(Y phat tridn hor;zt
a(jng Khoa h9C va C6ng ngh¢ tren aja him tinh Quang Nam giai aor;zn2019-2025 JJ.

Sa KH&CN bao cao qua trinh sO(:lnthao, giai trinh va tiSp thu y kiSn gop y cua cac d(:liphuong, cac nganh
nhu sau:
A. Hinh thrrc l~y y ki~n:

L Lay y kiin trong nri br So' KH&CN:
Sa KH&CN dff t6 chuc h9P, gop y dlJ thao Nghi quySt trong nQi bQ Sa l~n 1 vao ngay 12/5/2021, l~n 2 vao

ngay 17/6/2021, l~n 3 vao ngay 27/7/2021, l~n 4 vao ngay 24/8/2021, l~n 5 vao ngay 21/9/2021.

IL Lay y kiin cua cac su, ban, ngitnh, aja phu'O'ng
Sau cUQc h9P l~n 5, Sa KH&CN dff hoan chinh, gui l~y y kiSn cac nganh, cac dia phuO'ng (Cong van s&

1242/SKHCN-QLCN ngay 01110/2021).
DSn ngay 25/10/2021, Sa KH&CN nh~ duqc y kiSn cua 22 dun vi g6m : UBl\TJ)cac huy~n: Thang Binh,

Dong Giang, PhuO'c Sun, D(:liLQc; Nam Tra My, Duy Xuyen, B~c Tra My, QuS Sun, Di~n Ban; Ban Quan ly cac
Khu kinh tS va Khu cong nghi~p tinh, C\lC ThuS tinh; "cac Sa: Tu phap, Giao d\lc va Dao t~o, Ngo~i V1:l, Cong
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thuong, K~ hoach va D~u nr, Giao thong va Van tai, Y tS, Nong nghiep va PTNT, Ngoai vu, Lao dong- Thuong
binh va Xa hoi; Sa Tai chinh

1. 17 don vi thang nhat voi Du: thao: UBND cac huyen: Thang Binh, Dong Giang, Phuoc San, Dai LQc, Nam
Tra My, Duy Xuyen, B~c Tra My, QuS San, Dien Ban; C\lC ThuS tinh; cac Sa: Giao due va Dao tao, Ngoai vu,
Cong thuong, Giao thong va Van tai, Y tS, Ngoai vu, Lao dong- Thuong binh va Xa hoi.

2. 05 dan vi co Y kiin gop y: Sa Tir phap, Sa KS hoach va D~u nr, Sa Nong nghiep va PTNT, Ban Quan 1y
cac Khu kinh t~ va Khu cong nghiep tinh; Sa Tai chinh.

Sa Khoa hoc va Cong nghe giai trinh va tiep thu y kien gop y nhu sau:

Don vi N{}idung gop y Ti~p thu, ghii trinh

1. S6' Til'
phap

1. VS NQi dung Sa KH&CN tiep thu d~y du y kien gop
Ph~n din cu ban hanh: DS nghi b6 sung: Lu~t sua d6i, b6 Y cua Sa Tu phap dS hoan chinh dl,I
sung mQt s6 diSu eua Lu~t T6 ehue Chinh phu va Lu~t T6 thao Nghi quySt
chue ehinh quySn dia phuong ngay 2211112019; Lu~t Sua
d6i, b6 sung mQt s6 diSu eua Lu~t Ban hanh van ban quy
ph;;tm phap 1u~t ngay 18/6/2020.
2. VS ThS thue va ky thu~t trinh bay
- Ten g<;>idl,Ithao: DS nghi su d\lllg kiSu ehfr dung thay eho
kiSu ehfr nghieng: b6 d~u e~~m (.) eu6i,ten g<;>i. ,I
- Sua l;;tit11"KHOA IX, KY HOP THU 10" thfinh "KHOA
X, KY HOP TOO TV"
- Ten eua DiSu 1 sua l;;tithanh kiSu ehfr d~m; s6 thu tl,I va
ten eua khoan 10 DiSu 1 dS nghi su d\lng kiSu chfr in
thuong thay eho kiSu chfr in d~m.
- DS nghi viSt l;;tiDi-Su2 nhu sau: "DiSu 2. Biii b6 khoan 3,
DiSu 3; diSm b, khoan 4, DiSu 3; DiSu 4; diSm c, khoan 2,
DiSu 6; diSm c, khoan 3, DiSu 6, diSm c, khoan 4, Di~u 6
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Boon v]

2. Ban
Quan Iy cac
Khu kinh t~

vftKhu

NQi dung gop y Ti~p thu, giai trinh
cua Nghi quyet so 02/20191NQ-HDND ngay 1217/2019 cua
H9i dong Man dan tinh.
- Di~u 3 va DiSu 4 du thao nen viSt lai thanh DiSu 3 nhu
sau:
"DiSu 3. T6 chirc thirc hien
1. qiao Uy ban nhan dan tinh trien khai thirc hien Nghi
quyet.
2. Thuong true H9i dong nhan dan, cac Ban H9i d6ng
Nhan dan, T6 dai bi~u va dai bi~u H9i dong Nhan dan tinh
giam sat viec thirc hien Nghi quyet.
3. D6i voi nhirng noi dung he>tro thuc hien thea ca chS
Nghi quyet s6 02/20 19INQ-HDND ngay 1217/2019 cua H9i
dong nhan dan tinh duoc ca quan co tham quyen phe duyet
thirc hien tnroc ngay Nghi quyet nay co hieu lire, duoc tiep
t\ICap dung co chS he>tro thea Nghi quyet s6 02/20191NQ
HDND ngay 1217/2019 cua H9i dong nhan dan tinh, khong
thuoc d6i tugng diSu chinh cua Nghi quy,Stnay.
4. Nghi quySt nay dff du<)'cH9i d6ng nhan dan tinh Quang
Nam Khoa X, kY hQP thu ... thong qua ngay ... thang ... nam
va co hi~u Ivc til ngay .... thang .... nam ... ".
LUll y: VS hi~u Ivc cua Nghi quySt ·c~ndugc quy dinh C\I
th~ va khong som han 10 ngay k~ ill ngay thong qua.
DS nghi b6 c\Im ill "d~t hang" t~i n9i dung dVthao:
"a) Dugc 1.313"NTIcap huy~n dS xuat d~t hang b~ng
van ban;"
thanh "a) Dugc 1JBND cap huy~n dS xuat b~ng van ban;"

DS nghi gifr nguyen dv thao.

Ly do: thvc hi~n thea quy dinh cua
Lu?t Khoa hQc va Cong ngh~ va cac
van ban huang din thi hanh Lu?t, C\I
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DO'n vi NQidung gop y Ti~p thu, ghii trinh

cong nghi~p
tinh

the ap dung cho Nghi quyet nay la: To
chlic chu tri du an dS xu~t nhiem vu,
UBND huyen dS xu~t dat hang thirc
hien du an. Viec dS xu~t d~t hang cua
UBND huyen con lien quan d~n van dS
b6 tri kinh phi d6i ling, chi dao nhan
rong sau khi du an k~t thuc.

3. SO'K~
hoach va
DAutU'

DS nghi sua d6i diem a, khoan 4, DiSu 3 cua Nghi quyet vS
quy dinh dia ban dS ap dung chinh sach co phan
chia thanh 03 d6i nrong: dia ban cac huyen miSn nui
(t6i da 90% tong kinh phi thuc hien dir an, khong qua 1,5
tY d6ng/dV an), dia ban cac huyen dong bang chua tv
can d6i ngan sach (t6i da 70% t6ng kinh phi thvc hi~n dv
an, khang qua 1,2 tY d6ng/dV an), dia ban cac huy~n d6ng
bAng tv can d6i ngan sach (t6i da 50% t6ng kinh phi thvc
hi~n dv an, khang qua 1 tY d6ng/dV an).

DS nghi diSu chinh l';linQi dung vS phan chia dia ban
ap dVng chinh sach thea huang:

- Khu yVC miSn nlii: Mlic h6 trQ't6i da 90% t6ng kinh
phi thvc hi~n dv an, khang qua 1,5 t)r d6ng/dV an;

- Khu Vl,IC d6ng bAng:Mlic h6 trQ't6i da 70% t6ng kinh
phi thvc hi~n dv an, khang qua 1,2 ty d6ng/dv an.

DS nghi giir nguyen nhu du thao
Ly do: Do cac Du an nay co sir tham
gia kinh phi d6i ling cua cac dia
phuong (voi nr each la co quan dS xu~t
d~t hang) nen dS nghi gifr nguyen vi~c
chia 3 khu yVC nhu DVthao dS phu hQ'P
v6i kha nang b6 tri ngu6n kinh phi d6i
ling cua cac dia phu011g.

4. So'Nong
nghi~p va
PTNT

Trong thai gian qua, HDl\TDtinh dffban hanh mQt s6 Nghi DS nghi gifr nguyen nhu dV thao nhu
quySt quy dinh vS mQt s6 co ch~ h6 trQ'trong nang nghi~p giai trinh a tren.
nang than, m6i nh~t la Nghi quy~t s6 35/2021INQ-HDND
ngay 29/9/2021 Quy dinh co ch~ h6 trQ'phat triSn kinh t~
vUOn,kinh t~ trang tr';li tren dia ban tinh Quang Nam giai
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DO'n vi

5. SO'Titi
chinh

Ti~p thu, giai trinhNQi dung gop y
doan 2021-2025. Trong do quy dinh cac dia ban thanh Khu
vue I (gom cac huyen, thi xa, thanh pho: Tam Ky, HQiAn,
Di~n Ban, D(;liLQc,Duy Xuyen, Thang Binh, QuS San, Phu
Ninh va Nui Thanh), Khu VlJCII (G6m cac huyen: Hiep
Dire, Tien Phuoc va Nong San), Khu VlJCIII (G6m cac
huyen: Dong Giang, Tay Giang, Nam Giang, Phuoc San,
Bilc Tra My va Nam Tra My) d~ dua ra mire ap dung he>
tro. Do do, d~ thong nh~t chung trong viec phan chia khu
vue he>t1'Q'thea cac Co' chS cua HDND tinh ban hanh, SO'
NN&PTNT d~ nghi co quan soan thao nghien ciru dua vao
quy dinh tai Di~m a, Khoan 4, Di~u 3 cua du thao Nghi
quyet sua d6i, b6 sung.
1. Tai noi dung sua doi diem a, khoan 2, Dieu 3:

Sa Tai chinh xet thay Nghi quySt c~n quy dinh C\lth~
v~ hinh thuc t6 chu'c dlJ an d~ c6 Co' so' ap d\lng cO'chS tai
chinh he>trQ' thea quy dinh va th6ng nh~t; m~t khac hi~n
nay h~u hSt ~ac Co' chS, chinh sach v~ he>trQ'KH&CN d~u
du9'c quy dinh xay dlJng duai hinh thuc -cac nhi~m V\l
KH&CN thea quy dinh cua BQKH&CN; do d6 d~ nghi gifr
nguyen di~u ki~n he>trQ' CC\lth~ "t6 chuc thlJc hi~n du6'i
hinh thuc nhi~m V\lKH&CN c~p tinh" va "duqc HQid6ng
KH&CN ,c~ptinh th6ng nh~t tri~n khai thlJc hi~n").
T(;linQi dung sua d6i di~m a, khocln 4, Di~u 3:

So' Tai chinh kinh d~ nghi So' KH&CN nghien cuu
Thong tu s6 348/2016/TT- BTC ngay 30112/2016 cua
BQ Tai -chinh quy dinh quan ly {ai chinh thlJc hi~n
"Chuong trinh he> trQ' {rng d\lng, chuy~n giao tien bQ
KH&CN thuc d~y phM tri~n kinh tS xa hQinong thon, mi~n
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TiSp thu "ST kiSn cua Sa Tai chinh va se
th~ hi~n C\l th~ trong QuySt dinh cua
UBND tinh tri~n khai thlJc hi~n Nghi
quySt, do nQi dung "T6 chuc thlJc hi~n
du6'i hinh thuc nhi~m V\lKH&CN "c~p
tinh tren cO' sa don gian hoa thu t\lC
hanh chinh cac quy dinh quan ly -c6
lien quan; duQ'cHQi d6ng KH&CN c~p
tinh th6ng nh~t tri~n khai thvc hi~n"
khong phai la di~u ki~n he>trQ'.

- D~ nghi gifr nguyen nhu dlJ thao sua
d6i v6'i ly do: Hi~n nay khong c6 quy
din:h huy~n c6 di~u ki~n kinh tS-xa hQi
d~c bi~t kh6 khan, chi c6 quy dinh xa
c6 di~u ki~n kinh tS-xa hQid~c bi~t kh6
b~an. NSu quy dinh thea xa thi se kh6



1)0'0 vi NQi dung gop y
nui, vung dan toe thieu so giai dean 2016-2025" de tham
rmru xay dung nQi dung du thao Nghi quyet cho phil hQP.
Theo do, S6 Tai chinh dS xuat vSmire h6 tro thuc hien cac
du an tren dia ban cac huyen, thi xa, thanh ph6 nhir sau:

- T6i da 90% tong kinh phi thuc hien d6i voi cac du an
thirc hien tren dia ban co di~u kien kinh t~ - xa hQi kho
khan va dac biet kho khan thuoc vung dan toe thieu s6 va
miSn nlii thea quy dinh, nhung khong qua 1,5 tY d6ng/dv
an (10% kinh phi con l~i d6i ung til ngu6n ngan sach huy~n
co dia ban co diSu ki~n kinh t~ - xa hQi kho khan va d~c
bi~t kho khan thuQc vling dan tQc thi~u s6 va miSn
nlii va ngu6n kinh phi hQPphap khac);

- Gifr nguyen muc h6 tr9' 70%, 50% cha cac dia phuong
phan thea muc dQkho khan vS can d6i ngan sach thea quy
dinh t~i di~m a, khoan 4, DiSu 3 Nghi quy~t
02/20 19/NQ-HDND;
- VS kinh phi h6 tr9' d~ sua chfra, cai t~a co s6 v~t ch~t,
mua s~m may moc, thi~t bi ph\lc V\l cong ngh~ chuy~n giaa
cua dlJ an: D~ thlJc hi~n th6ng nh~t va phil hQ'Pv6i quy
dinh t~i di~m c, khaan 1, DiSu 5 Thong tu Thong tu s6
348/2016/TT- BTC, So' Tai chinh dS nghi b6 sung quy
dinh t~i dv thao Nghi quy~t l~n nay vS mll'Ch6 tr9' cua
NSNN (bao g6m NS tinh va NS huy~n d6i ung) d~ chi mua
s~m v~t tu, nguyen, nhien v~t 1i~uthlJc hi~n dlJ an, chi mua
s~m may moc, thi~t bi ph\lc V\l trlJc ti~p va co tinh quy~t
dinh d~n cong ngh~ chuy~n giao cua dv an; C\l th~ S6 Tai
chinh kinh d~ nghi nghien cliu tham muu muc h6 tr9' t6i da
50% t6ng kiIh~ phi h6 tr9' dv an va kinh dS nghi S6
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Ti~p thu, giai trinh
khan trong viec trien khai thuc hien,
khi xac dinh ty 1~ h6 tro ill NSNN
trong twang hQ'Pmot DlJ an co pham
vi tri~n khai 6 nhieu dia ban, trong do
co dia ban nam trong danh sach xa co
dieu kien kinh t~ xa hoi dac biet kho
khan, co dia ban nam ngoai danh sach.
Vi v~y, dS nghi quy dinh phan thanh 3
khu Vl,IC1ahuy~n miSn nlii, huy~n d6ng
b~ng tv can d6i ngan sach, huy~n d6ng
b~ng chua tv can d6i ngan sach.

- VS tY 1~h6 tr9' mua s~m may moc,
thi~t bi thlJc hi~n dlJ an: D~ nghi gifra
nguyen dVthaa (kinh phi h6 tr9' ad mua
sam may moc, thiit bi ph1:lcV1:lcong
ngh¢ chuydn giao cua dl! em t6i aa la
30% t6ng kinh phi h6 tr9'),
1y do: V6i quy mo dlJ an h6 tr9' thea
Nghi quy~t nay thl,fchi~n 6 vilng nong
thon, miSn nlii nen 6 da s6 dv an t~p
trung vaa chuy~n giao cac cong ngh~,
mo hinh san su~t nh~m thay d6i t~p
quan, trinh dQ san xu~t, gop ph~n nang



Boon vi Ti~p thu, .ghii trinh

Tuy nhien, qua ra soat cac van ban, So' Tai _ D6i vai n9i dung h6 trq hO<;1td9ng
7

N(}idung gop y
KH&CN can cir thea tung dia ban va quy mo cua dir an de
tham muu rmrc cu the: thea do, NSNN khong h6 tro kinh. , ,
phi sua chua, cai t<;10co So'v~t chat (do co quan chu tri doi
trng kinh phi thuc hien).

T<;1icac 119idung sua d6i (dun vi d~ nghi bo) t<;1iDi~u 4 va
Di~u 5:

So' KH&CN d~ nghi bo -cac n9i dung h6 trq xac ~~p,
ph<it tri~n quy~n sO'huu cong nghi~p cho cac san pham,
dich vu tai £)i~u 4 va h6 trq hO<;1td9ng tieu chuan, do
l~ang, . ch~t hrQ'ng cho cac san phim, dich vv t<;1i
Di~u 5 trong Nghi quy~t 0212019/NQ-HDND v~ dua
cae n9i dung llC1Y VaG trong dlJ thao Nghi quyet eua
HDND tinh v~ tri~n khai thlJc hi~n Thong tu 3S1202UTT
BTC ngay 19/5/2021 va Tho~g t1! 75/2~211TT-BTC nga~
0919/2021 cua Bo Tai chinh de thong nhat 'cac n9i dung ho
tr9'.

cao thu nhap cho nguoi ~an nen h6 tro
30% kinh phi de mua sam may moe,
thiet bi; 70% kinh phi con lai ben canh
h6 tro 'cong lao dong chuyen giao cong
nghe, thea doi, huang ~~n thuc hien
mo hinh, tiep nhan trien khai cong
nghe; dao t<;10can b9 ky thuat cho dia
phuong, tap huan ky thuat cho nguoi
dan; se danh 1 phan h6 tro nguyen
nhien v~t lieu Ia phil hop voi d~ an a
tinh ta, nh~t la cac co So' san xuat vira
va nho, nguon luc con nhi~u han che,
Va qua thuc ti~n cac du an da trien
khai cho thay tY l~ nay la phil hQp.

- D6i vai n9i dung h6 trQ'xac l~p, ph<it
tri~n quy~n So' huu cong nghi~p t~i
Di~u 4 trong Nghi quyet
02/2019/NQ-HD1\TD : qua ra soM thea
Thong tu so 03/20211TT-BKHCN va
Thong tu 75/2021/TT-BTC ngay
0919/2021 cua B9 Tai chinh; cac n9i
dung nay duqc thlJc hi~n duai hinh
thuc nhi~m Vl)KH&CN hoi.}cnhi~m Vl)
thuong xuyen thea chuc nang; vi v~y
d~ no-hi o-iuanguyen du thao (bo Dieut:>.t:> ~ •
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DO'n vi NQi dung gop y Ti~p thu, ghii trinh
tieu chuan, do luong, chat luong cho
cac san pham, dich VI,} tai Dieu 5
trong Nghi quyet 02/20191NQ-HDND
: TiSp thu y kiSn g6p y cua Sa Tai
chinh, chi di~u chinh b6 sung d6i tuong
duoc hE>noi dung nay phu hop voi
Thong tu 35/20211TT-BTC ngay
19/5/2021 cua BQTai chinh.

chinh nhan thay Thong nr 35/20211TT-BTC va
75/20211TT-BTC cua BQ Tai chinh chi quy dinh co chS
hE>tro d6i voi mot s6 tnrong hop d6i tuong, noi dung thuoc
Ui~u 4 va Ui~u 5 n6i tren va HDNTI tinh khong thS ban
hanh Nghi quye b6 sung cac noi dung vuot pham vi
dieu chinh cua Thong tu 35/2021/TT-BTC va
75/20211TT-BTC. Do do, Sa Tai chinh kinh d~ nghi Sa
KH&CN ra soat, xem xet giir lai cac noi dung hE>tro tai
Nghi quyet 02/20191NQ-HDND rna khong thuoc noi
dung quy dinh, di~u chinh cua Thong tu 35/20211TT
BTC va 75/20211TT-BTC
T;:tinQi dung sua d6i di~m b, khoim 3, Ui~u 6 v~ muc hE>trq
th\fc hi~n d\f an d6i mai cong ngh~, thiSt bi:

Sa KH&CN d~ nghi "Kinh phi nha nuac hE>trq 30%
t6ng kinh phi th\fc hi~n d\f an, nhung khong qua 01 ty
d6ng" dS phli hQp vai quy dinh t;:tikhoan 2, Ui~u 8 QuySt
dinh s6 522/QU-UBND ngay 25/2/2021 cua UBND tinh v~
triSn khai th\fc hi~n Nghi quySt s6 45/20181NQ
HDND v~ co chS, chinh sach khuySn khich doanh
nghi~p d~u tu vao nong nghi~p, nong thon tren dia ban tinh.

Tuy nhien, Sa Tai chinh xet th~y quy dinh v~
hE> trq t;:tiQuy~t dinh s6 522/QU-UBND n6i tren danh
cho d6i tUQng"doanh nghi~p th\fc hi~n d\f an san xu~t thu
nghi~m phvc vv ap dVng cong ngh~ m6i, cong ngh~
,cao, san xu~t san ph~m m6i" khong tuong d6ng vai nQi
dung hE>trq t;:ti diSm b, khoan 3, Ui~u 6 Nghi quySt
02/2019INQ-HUND; Do d6, khong thS ap dVng cling muc
hE>trq t;:tiQuySt dinh s6 522/QU-UBND nhu thea d~ nghi
cua don vi; Sa Tai chinh d~ nghi gifr nguyen phuong an hE>

U~ nghi gifr nguyen nhu D\f thao sua
d6i vai ly do:
Vi~c neu QD 522/QU-UBND tinh chi
la giai trinh tham khao dS d~ xu~t xac
dinh gia tri tuy~t d6i cua muc hE>trq.

V~ y kiSn d~ nghi xac dinh muc hE>trq
kinh phi mua thiSt bi trong d\f an d6i
m6i cong ngh~ dil c6 quy dinh trong
D\f thao sua d6i ("Kinh phi nha nu6c
hE>trq 30% t6ng kinh phi thvc hi~n dv
an, nhung khong qua 01 ty d6ng. Trong
d6, kinh phi hE>trq dS mua s~m may
m6c, thiSt bi phvc vv d6i m6i cong
ngh~ cua dv an t6i da la 30% t6ng kinh
phi hE>trq")
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DO'n vi N(}i dung gop y Ti~p thu, giai trinh
tro theo 1)' l~ gia tri cua nrng loai du an tai Nghi quyet
02/20 19INQ-HDND, tuy nhien v~ rmrc h6 tro theo
gia tri tuyet d6i d~ nghi Sa KH&CN ra soat, din cir
tinh hinh thuc t~ d~ tham muu xay dung mire cho
phil hop; D6ng thai, Sa Tai ehinh d~ nghi b6 'Sungtrong du
thao Nghi quyet v~ mire h6 tro kinh phi mua thi~t bi cong
nghe trong du an chuyen giao cong nghe co kern thiet bi
cong nghe.

Tren day la tong hop toan bQY kien gop Y cua cac t6 chirc, co quan lien quan va giai trinh, tiep thu, chinh sua
cua Sa Khoa hoc va Cong nghe d6i voi Du thao Nghi quyet HQi d6ng nhan dan Sua d6i, b6 sung mot s6 di~u ella
Nghi quyet s6 02/20191NQ-HDND ngay 12/7/2019 cua HDND tinh Quy dinh mQt s6 co ch~, chinh sach h6 tr9' phat
tri~n hO<;ltdQngKhoa hQcva Cong ngh~ tren dia ban tinh Quang Nam giai dO<;ln2019-2025.1.

z IA.MDOC~ (;L
CAN B<) TONG H<}P

Le Van Hoang Le Thuy Trinh
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BÁO CÁO GIẢI TRÌNH NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2019/NQ-HĐND
 NGÀY 12/7/2019 CỦA HĐND TỈNH QUẢNG NAM

(Kèm theo Tờ trình số …../TTr-UBND ngày   …/  …/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Nội dung quy định tại Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Lý do đề nghị sửa đổi

1 Điểm a, Khoản 2, Điều 3
a) Tổ chức thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ 
KH&CN cấp tỉnh trên cơ sở đơn giản hoá thủ 
tục hành chính các quy định quản lý có liên 
quan; được UBND cấp huyện đề xuất đặt hàng 
bằng văn bản và ;

a) Được UBND cấp huyện đề xuất đặt 
hàng bằng văn bản.

Nội dung “Tổ chức thực hiện 
dưới hình thức nhiệm vụ 
KH&CN cấp tỉnh trên cơ sở 
đơn giản hoá thủ tục hành 
chính các quy định quản lý có 
liên quan; được Hội đồng 
KH&CN cấp tỉnh thống nhất 
triển khai thực hiện” không 
phải là điều kiện hỗ trợ; sẽ 
được quy định tại Quyết định 
của UBND tỉnh triển khai 
thực hiện Nghị quyết.

2 Điểm d, khoản 2, Điều 3
d) Công nghệ lựa chọn để chuyển giao, ứng 
dụng đáp ứng các yêu cầu sau:

Hướng vào giải quyết những vấn đề phát 
sinh trong phát triển kinh tế - xã hội của tại nơi 
thực hiện dự án, bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi 
trường sinh thái; phù hợp với nhu cầu phát triển 
và điều kiện thực tế của địa phương;

d) Công nghệ lựa chọn để chuyển 
giao, ứng dụng đáp ứng các yêu cầu 
sau:

Hướng vào giải quyết những vấn đề 
phát sinh trong phát triển kinh tế - xã 
hội của tại nơi thực hiện dự án, bảo 
đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh 

Bổ sung quy định chi tiết lĩnh 
vực công nghệ áp dụng cho 
hoạt động chuyển giao, ứng 
dụng tiến bộ KH&CN thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn, miền núi và xây 
dựng nông thôn mới trên cơ 
sở vận dụng Quyết định số 
1747/QĐ-TTg ngày 13 tháng 



2

TT Nội dung quy định tại Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Lý do đề nghị sửa đổi

Có tính mới, tiên tiến và hiệu quả hơn công 
nghệ đang áp dụng tại địa phương triển khai dự 
án hoặc công nghệ được tạo ra từ kết quả nhiệm 
vụ KH&CN cấp tỉnh của tỉnh Quảng Nam 
nhưng chưa có dự án ứng dụng, chuyển giao 
nhân rộng;

Đã có quy trình kỹ thuật ổn định, phù hợp 
với khả năng tiếp thu của các tổ chức và người 
dân nơi thực hiện dự án;

Được công nhận là tiến bộ kỹ thuật và công 
nghệ mới theo quy định của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn hoặc được tạo ra từ kết quả 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trở 
lên; hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép 
ứng dụng chuyển giao.

thái; phù hợp với nhu cầu phát triển và 
điều kiện thực tế của địa phương;

Có tính mới, tiên tiến và hiệu quả 
hơn công nghệ đang áp dụng rộng rãi 
tại địa phương triển khai dự án; 

Đã có quy trình kỹ thuật ổn định, 
phù hợp với khả năng tiếp thu của các 
tổ chức và người dân nơi thực hiện dự 
án;

Được công nhận là tiến bộ kỹ thuật 
và công nghệ mới theo quy định của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn hoặc được tạo ra từ kết quả nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trở 
lên; hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh 
cho phép ứng dụng chuyển giao, bao 
gồm:

Tiến bộ khoa học và công nghệ về 
giống mới và công nghệ nhân giống 
cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy 
sản, giống nấm;

Quy trình công nghệ sản xuất tiên 
tiến, nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, 
tăng hiệu quả kinh tế, an toàn với môi 
trường, công nghệ sản xuất theo tiêu 
chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến;

10 năm 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; đồng thời phù 
hợp Nghị quyết số 17/NQ-
HĐND ngày 19/7/2016 của 
HĐND tỉnh về Về Chiến lược 
phát triển khoa học và công 
nghệ tỉnh Quảng Nam đến 
năm 2025, tầm nhìn 2030.
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TT Nội dung quy định tại Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Lý do đề nghị sửa đổi

Công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng 
bộ trong thu hoạch, bảo quản, chế biến 
nông sản, thực phẩm nhằm giảm tổn 
thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị 
sản phẩm. Chú trọng công nghệ, thiết 
bị chế biến sâu, công nghệ tạo giá trị 
gia tăng trong sản xuất nông nghiệp; 
công nghệ sơ chế nông - lâm - thủy sản, 
dược liệu cho vùng khó khăn, vùng dân 
tộc thiểu số;

Công nghệ sinh học trong sản xuất 
các chế phẩm sinh học dùng để sản 
xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản; phân 
vi sinh; xử lý môi trường; phòng trừ 
dịch bệnh.

3 Khoản 3, Điều 3
3. Điều kiện hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng 
kết quả Dự án thuộc 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 theo 
Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 
của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình khoa 
học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 
45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ trướng 

Bỏ khoản 3, Điều 3 Đã tích hợp vào nội dung hỗ 
trợ dự án “Chuyển giao, ứng 
dụng tiến bộ KH&CN thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn, miền núi và xây 
dựng nông thôn mới”,  theo 
quy định tại khoản 1, khoản 2, 
khoản 4 Điều 3; 
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TT Nội dung quy định tại Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Lý do đề nghị sửa đổi

Chính phủ (sau đây gọi là Chương trình Nông 
thôn miền núi, Nông thôn mới của Trung ương)

4 Điểm a, khoản 4, Điều 3 
a) Dự án “Chuyển giao, ứng dụng tiến bộ 
KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn, miền núi và xây dựng nông thôn 
mới” bao gồm: Xây dựng mô hình chuyển giao, 
ứng dụng các tiến bộ KH&CN phù hợp với điều 
kiện thực tế, trình độ phát triển của từng địa 
phương trong tỉnh; xây dựng mô hình chuyển 
giao, ứng dụng đồng bộ các tiến bộ KH&CN, tổ 
chức quản lý, phát triển thị trường theo chuỗi 
giá trị hàng hóa có sự tham gia, liên kết giữa nhà 
khoa học, doanh nghiệp và người dân trong đó 
doanh nghiệp là nòng cốt. Hỗ trợ thực hiện các 
dự án trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố 
(sau đây gọi chung là huyện) như sau:

Tối đa 90% tổng kinh phí thực hiện đối với 
các dự án thực hiện trên địa bàn các huyện có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 
nhưng không quá 1,5 tỷ đồng/1dự án;

Tối đa 70% tổng kinh phí thực hiện đối với 
các dự án thực hiện trên địa bàn các huyện chưa 
tự cân đối ngân sách (trừ các địa phương quy 
định tại tiết 1, điểm a, khoản 4 Điều này), nhưng 
không quá 1,2 tỷ đồng/1dự án;

a) Dự án “Chuyển giao, ứng dụng 
tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi và 
xây dựng nông thôn mới” bao gồm: 
Xây dựng mô hình chuyển giao, ứng 
dụng các tiến bộ KH&CN phù hợp với 
điều kiện thực tế, trình độ phát triển 
của từng địa phương trong tỉnh; xây 
dựng mô hình chuyển giao, ứng dụng 
đồng bộ các tiến bộ KH&CN, tổ chức 
quản lý, phát triển thị trường theo 
chuỗi giá trị hàng hóa có sự tham gia, 
liên kết giữa nhà khoa học, doanh 
nghiệp và người dân trong đó doanh 
nghiệp là nòng cốt. Hỗ trợ thực hiện 
các dự án trên địa bàn các huyện, thị 
xã, thành phố (sau đây gọi chung là 
huyện) như sau:

Tối đa 90% tổng kinh phí thực hiện 
đối với các dự án thực hiện trên địa bàn 
các huyện miền núi, nhưng không quá 
1,5 tỷ đồng/1dự án;

- Các văn bản liên quan chỉ có 
quy định về xã có điều kiện 
kinh tế-xã hội đặc biệt khó 
khăn; không có quy định 
huyện có điều kiện kinh tế-xã 
hội đặc biệt khó khăn chưa 
đúng.  Vì vậy đề xuất sửa đổi 
phân chia 3 khu vực để phù 
hợp với điều kiện thực tế và 
dựa trên khả năng đối ứng 
ngân sách của các địa 
phương. 
- Bổ sung quy định cụ thể về 
tỷ lệ hỗ trợ để mua sắm, máy 
móc thiết bị phục vụ công 
nghệ được chuyển giao: nhằm 
cân đối tỷ lệ kinh phí hỗ trợ, 
ưu tiên cho các hoạt động đào 
tạo, tập huấn, ứng dụng công 
nghệ xây dựng mô hình, hoàn 
thiện quy trình để phù hợp với 
tính chất của một dự án 
KH&CN. Các nội dung sửa 
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TT Nội dung quy định tại Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Lý do đề nghị sửa đổi

Tối đa 50% tổng kinh phí thực hiện đối với 
các dự án thực hiện trên địa bàn các huyện tự 
cân đối ngân sách, nhưng không quá 1 tỷ 
đồng/1dự án.

Tối đa 70% tổng kinh phí thực hiện 
đối với các dự án thực hiện trên địa bàn 
các huyện đồng bằng chưa tự cân đối 
ngân sách, nhưng không quá 1,2 tỷ 
đồng/1dự án;

Tối đa 50% tổng kinh phí thực hiện 
đối với các dự án thực hiện trên địa bàn 
các huyện đồng bằng tự cân đối ngân 
sách, nhưng không quá 1 tỷ đồng/1dự 
án.

Trong đó, kinh phí hỗ trợ để mua 
sắm máy móc, thiết bị phục vụ công 
nghệ chuyển giao của dự án tối đa là 
30% tổng kinh phí hỗ trợ.

Định mức chi trong việc xây dựng 
dự toán và công tác quản lý thực hiện 
dự án được thực hiện theo Nghị quyết 
số 45/2021/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 của 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. 

chữa, cải tạo cơ sở vật chất, 
mua sắm máy móc, thiết bị do 
cơ quan chủ trì đối ứng kinh 
phí thực hiện, ngân sách nhà 
nước chỉ hỗ trợ tối đa  30% 
trên tổng kinh phí hỗ trợ.
 Bổ sung quy định nội dung 
hỗ trợ này được áp dụng các 
quy định quản lý tài chính đối 
với nhiệm vụ KH&CN cấp 
tỉnh để triển khai thực hiện. 

5 Điểm b, khoản 4, Điều 3 



6

TT Nội dung quy định tại Nghị quyết số 
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b) Xây dựng mô hình ứng dụng kết quả Dự án 
thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, Nông 
thôn mới của Trung ương (tối đa 2 mô hình cho 
1 quy trình). 

Bỏ điểm b, khoản 4, điều 3 Nội dung hỗ trợ Phương án 
xây dựng mô hình đã được đề 
nghị bỏ ở mục 3.

6
Điều 4. Hỗ trợ xác lập, phát triển quyền sở 
hữu công nghiệp cho các sản phẩm, dịch vụ 
trên địa bàn tỉnh

Bỏ Điều 4 Nội dung này được hỗ trợ 
theo Chương trình phát triển 
tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam 
đến năm 2030 đã được ban 
hành; thực hiện theo Thông tư 
số 03/TT-BKHCN ngày 
11/6/2021 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định quản 
lý Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ đến năm 2030,  
Thông tư số 75/2021/TT-BTC 
ngày 09 tháng 9 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định về quản lý tài chính 
thực hiện Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ đến năm 
2030, Nghị quyết số 
42/2021/NQ-HĐND ngày 
08/12/2121 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định mức 
chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối 
với sáng chế, kiểu dáng
công nghiệp và nhãn hiệu; 
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đăng ký bảo hộ, công nhận 
giống cây trồng mới đến năm 
2030 trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam.

7 Khoản 1, Điều 5
1. Đối tượng hỗ trợ: Áp dụng theo quy định tại 
khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết này

1. Đối tượng hỗ trợ:  Cơ quan, tổ chức, 
cá nhân sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam.

Nêu cụ thể từng đối tượng 
theo quy định tại khoản 1, 
Điều 2 của Nghị quyết 
02/2019/NQ-HĐND.

8 Khoản 2, Điều 5. 
2. Điều kiện hỗ trợ
a) Đối với nội dung “Xây dựng và áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng tiên tiến”: Cơ sở đã 
xây dựng, áp dụng và đã được cấp Giấy chứng 
nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với 
tiêu chuẩn tương ứng;
b) Đối với nội dung “Đánh giá hợp chuẩn, hợp 
quy”: Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận hợp 
chuẩn, hợp quy;
c) Đối với nội dung “Xây dựng tiêu chuẩn cơ 
sở”: Tiêu chuẩn cơ sở được chính tổ chức, cá 
nhân công bố phù hợp với quy định pháp luật 
hiện hành (đối với sản phẩm, dịch vụ chưa có 
quy chuẩn kỹ thuật tương ứng);
d) Đối với nội dung “Áp dụng công cụ nâng cao 
năng suất chất lượng”: Cơ sở đã áp dụng công 

2. Điều kiện hỗ trợ
a) Đối với các nội dung hỗ trợ: Xây 
dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng tiên tiến; Áp dụng công cụ nâng 
cao năng suất chất lượng; Đánh giá 
hợp chuẩn, hợp quy; Xây dựng và áp 
dụng tiêu chuẩn cơ sở: được hỗ trợ 
thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ (trừ các đối 
tượng thực hiện theo Chương trình 
quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa giai đoạn 2021-2030 được 
ban hành tại Quyết định số 1322/QĐ-
TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tưởng 
Chính phủ) 

- Thay đổi điều kiện hỗ trợ đối 
với các nội dung quy định tại 
điểm a, b, c, d.
Lý do: 
(1) Ngày 31/8/2020, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 1322/QĐ-TTg, 
trong đó có các nội dung hỗ 
trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ 
thống quản lý, công cụ cải 
tiến năng suất chất lượng. 
Theo quy định tại khoản 2, 
điều 9 của Thông tư số 
35/2021/TT-BTC ngày 
19/5/2021 của Bộ Tài chính, 
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cụ năng suất chất lượng và có Giấy chứng nhận 
do tổ chức có chức năng chứng nhận cấp.

b) Đối với nội dung “Giải thưởng chất 
lượng quốc gia”: Tổ chức, doanh 
nghiệp đăng ký tham gia và được cấp 
Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng chất 
lượng quốc gia của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
c) Đối với nội dung “Giải thưởng chất 
lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình 
Dương”: Tổ chức, doanh nghiệp được 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng lựa chọn, đề cử và đạt giải 
thưởng chất lượng quốc tế Châu Á - 
Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức 
Chất lượng châu Á – Thái Bình Dương 
(APQO).

các nội dung hỗ trợ này được 
thực hiện thông qua nhiệm vụ 
KH&CN. 
Do vậy đề nghị chỉnh sửa nội 
dung này để áp dụng cho các 
đối tượng chưa được hỗ trợ từ 
Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất, chất 
lượng dựa trên nền tảng khoa 
học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 
2025 (những đối tượng khác 
không phải là doanh nghiệp). 
Về hình thức hỗ trợ, đề nghị 
điều chỉnh để thống nhất với 
hình thức hỗ trợ của Kế hoạch 
trên (việc hỗ trợ cơ quan, tổ 
chức, cá nhân thực hiện các 
nội dung này  thực hiện theo 
quy định quản lý về nhiệm vụ 
KH&CN các cấp).
(2) Thay đổi tiêu đề nội dung 
hỗ trợ “Xây dựng tiêu chuẩn 
cơ sở” thành “Xây dựng và áp 
dụng tiêu chuẩn cơ sở”.
Lý do: Để thống nhất với quy 
định tại khoản 3, điều 1 của 
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Quyết định số 1322/QĐ-TTg 
“Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng 
tiêu chuẩn…”.
(c) Đề nghị bổ sung 02 điểm 
b,c về điều kiện hỗ trợ tổ 
chức, doanh nghiệp đạt Giải 
thưởng Chất lượng: 
Lý do: Chưa có quy định tại 
khoản 2, điều 5 của Nghị 
quyết 02; điều kiện này theo 
quy định tại khoản 2, điều 11 
và khoản 2, điều 13, khoản 3, 
điều 14 Thông tư số 
27/2019/TT-BKHCN ngày 
26/12/2019.

9 Khoản 3, Điều 5
3. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng tiên tiến: Tối đa tối đa 50 triệu đồng/01 
hệ thống và không quá 03 hệ thống/cơ sở;
b) Đánh giá hợp chuẩn, hợp quy: Tối đa 15 triệu 
đồng/sản phẩm và không quá 08 sản phẩm/cơ 
sở;
c) Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở: Tối đa 10 triệu 
đồng/tiêu chuẩn và không quá 05 tiêu chuẩn cơ 
sở/cơ sở;

3. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Đối với các nội dung quy định tại 
điểm a, khoản 2, điều 5 của Nghị quyết 
này: Mức hỗ trợ được áp dụng theo 
quy định tại khoản 3, điều 2 Nghị quyết 
số số 44/2021/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định mức chi thực hiện kế 
hoạch hằng năm của Chương trình hỗ 
trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 

- Thay đổi mức hỗ trợ đối với 
các nội dung quy định tại 
điểm a, b, c, d; 
- Giữ nguyên điểm e và tách 
thành 02 điểm b,c.
Lý do: Các nội dung hỗ trợ 
quy định tại điểm a, khoản 2, 
điều 5 của Nghị quyết giống 
với các nội dung hỗ trợ quy 
định tại khoản 3, điều 2 Nghị 
quyết số 44/2021/NQ-HĐND 
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TT Nội dung quy định tại Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Lý do đề nghị sửa đổi

d) Áp dụng các công cụ cải tiến nâng cao năng 
suất chất lượng: Tối đa 40 triệu đồng/ công cụ 
và không quá 03 công cụ/cơ sở;  
e) Các cơ sở tham gia và đạt giải Giải thưởng chất 
lượng quốc gia và quốc tế 

Giải vàng giải thưởng Chất lượng quốc 
gia: 20 triệu đồng; 

Giải thưởng Chất lượng quốc gia: 15 triệu 
đồng; 

Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - 
Thái Bình Dương: 30 triệu đồng.

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai 
đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam.
b) Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia 
và đạt giải “Giải thưởng chất lượng quốc 
gia”: 
- Giải vàng Chất lượng quốc gia: 20 
triệu đồng; 
- Giải thưởng Chất lượng quốc gia: 15 
triệu đồng; 
b) Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia 
và đạt giải “Giải thưởng chất lượng 
quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương”: 
30 triệu đồng.

ngày 08/12/2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh. Do vậy, 
áp dụng mức hỗ trợ được quy 
định tại khoản 3, điều 2 Nghị 
quyết số 44/2021/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2021.

- Giữ nguyên điểm e tại Nghị 
quyết 02 và tách ra thành 02 
nội dung hỗ trợ là “Giải 
thưởng chất lượng quốc gia” 
và “Giải thưởng chất lượng 
quốc tế Châu Á - Thái Bình 
Dương” để làm cơ sở hỗ trợ.

10 Khoản 4, Điều 5
4. Quy mô thực hiện
Hỗ trợ tối đa 50 lượt cơ sở xây dựng và áp dụng 
các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; 60 
lượt cơ sở được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy 
cho sản phẩm; 30 lượt tiêu chuẩn cơ sở; 30 lượt 
cơ sở áp dụng công cụ nâng cao năng suất chất 
lượng; 14 lượt doanh nghiệp đạt giải thưởng 
chất lượng quốc gia và quốc tế.

4. Quy mô thực hiện 
Hỗ trợ tối đa 75 lượt cơ sở xây dựng và 
áp dụng các hệ thống quản lý chất 
lượng tiên tiến; 60 lượt cơ sở được 
chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho 
sản phẩm; 50 lượt tiêu chuẩn cơ sở; 30 
lượt cơ sở áp dụng công cụ nâng cao 
năng suất chất lượng; 14 lượt doanh 
nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc 

- Tính đến hết quý 2/2021, đã 
hỗ trợ:
+ 50/50 lượt cơ sở xây dựng 
và áp dụng các hệ thống quản 
lý chất lượng tiên tiến;
+ 10/60 lượt cơ sở được 
chứng nhận hợp chuẩn, hợp 
quy cho sản phẩm;
+ 30/30 lượt tiêu chuẩn cơ sở;
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TT Nội dung quy định tại Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Lý do đề nghị sửa đổi

gia và Giải thưởng chất lượng quốc tế 
Châu Á - Thái Bình Dương.

+ 0/30 lượt cơ sở áp dụng 
công cụ nâng cao năng suất 
chất lượng;
+ 3/14 lượt doanh nghiệp đạt 
giải thưởng chất lượng quốc 
gia.
Do vậy, đề nghị tăng quy mô 
của 02 nội dung đã đảm theo 
quy định là xây dựng và áp 
dụng các hệ thống quản lý 
chất lượng tiên tiến và xây 
dựng tiêu chuẩn cơ sở; giữ 
nguyên quy mô của 03 nội 
dung chưa đảm bảo theo quy 
định là chứng nhận hợp 
chuẩn, hợp quy, áp dụng công 
cụ nâng cao năng suất chất 
lượng và giải thưởng chất 
lượng quốc gia và Giải 
thưởng chất lượng quốc tế 
Châu Á - Thái Bình Dương.

11 Khoản 1, Điều 6
1.Đối tượng hỗ trợ: Áp dụng theo quy định tại 
khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết này.

1. Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp, 
Hợp tác xã sử dụng công nghệ mới để 
thực hiện dự án đổi mới công nghệ 
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 

Quy định  rõ hơn đối tượng 
thụ hưởng cơ chế.



12

TT Nội dung quy định tại Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Lý do đề nghị sửa đổi

sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, giảm 
thiểu tác động đến môi trường

12 Điểm b, khoản 2, Điều 6

b) Đối với hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết 
bị.

Dự án đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm 
nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm năng 
lượng, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi 
trường.

Cơ sở có Dự án đổi mới công nghệ, thiết bị 
được Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, 
nghiệm thu theo quy định.

b) Đối với hỗ trợ thực hiện dự án đổi 
mới công nghệ.

Doanh nghiệp, Hợp tác xã áp dụng 
công nghệ mới để thực hiện dự án đổi 
mới công nghệ nhằm nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm 
năng lượng, giảm thiểu tác động đến 
môi trường.

Bổ sung quy định tiêu chi, 
tính mới về công nghệ áp 
dụng cho dự án đổi mới công 
nghệ; đồng thời đưa những 
nội dung không phải là điều 
kiện ra khỏi quy định của 
Nghị quyết (nội dung về quy 
định quản lý sẽ được quy định 
trong quyết định triển khai 
thực hiện Nghị quyết của 
UBND tỉnh).

13 Điểm c, Khoản 2, Điều 6
c) Đối với hỗ trợ thực hiện dự án sản xuất thử 
nghiệm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu: Cơ 
sở có hồ sơ dự án đáp ứng tiêu chí về dự án sản 
xuất thử nghiệm theo quy định.

Bỏ Điểm c, Khoản 2, Điều 6 Dự án sản xuất thử nghiệm là 
nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. 
Do đó, dự án sản xuất thử 
nghiệm được quản lý theo các 
quy định hiện hành đối với 
nhiệm vụ KH&CN. 

14 Điểm a, Khoản 3, Điều 6 
 a) Hỗ trợ hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị 
trên 1 tỷ đồng: Hỗ trợ 20% giá trị hợp đồng, 

a) Hỗ trợ hợp đồng chuyển giao công 
nghệ

Bổ sung các nội dung quy 
định về định mức chi cho các 
hoạt động quản lý nội dung hỗ 
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TT Nội dung quy định tại Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Lý do đề nghị sửa đổi

nhưng tối đa không quá 400 triệu đồng/hợp 
đồng;

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị từ 
500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng: Hỗ trợ 25% giá 
trị hợp đồng, nhưng tối đa không quá 200 triệu 
đồng/hợp đồng;

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị 
dưới 500 triệu đồng: Hỗ trợ 30% giá trị hợp 
đồng, nhưng tối đa không quá 100 triệu 
đồng/hợp đồng.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có 
giá trị trên 1 tỷ đồng: Hỗ trợ 20% giá trị 
hợp đồng, nhưng tối đa không quá 400 
triệu đồng/hợp đồng;

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có 
giá trị từ 500 triệu đồng đến1 tỷ đồng: 
Hỗ trợ 25% giá trị hợp đồng, nhưng tối 
đa không quá 200 triệu đồng/hợp đồng;

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có 
giá trị dưới 500 triệu đồng: Hỗ trợ 30% 
giá trị hợp đồng, nhưng tối đa không 
quá 100 triệu đồng/hợp đồng.

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.

trợ để có cơ sở triển khai thực 
hiện.

15 Điểm b, Khoản 3, Điều 6 về mức hỗ trợ đối dự án đổi mới công nghệ

b) Hỗ trợ thực hiện dự án đổi mới công nghệ, thiết 
bị

Dự án có giá trị trên 2 tỷ đồng: Hỗ trợ 20% 
giá trị, nhưng tối đa không quá 450 triệu 
đồng/01 dự án;

b) Hỗ trợ thực hiện dự án đổi mới công 
nghệ

Được hỗ trợ thực hiện dưới hình 
thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp tỉnh. 

Kinh phí nhà nước hỗ trợ 30% tổng 
phí thực hiện dự án, nhưng không quá 
1 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ để 

- Bổ sung quy định về cách 
thức triển khai hỗ trợ Dự án 
đổi mới công nghệ theo quy 
định của Luật Chuyển giao 
công nghệ và tham khảo 
Chương trình Đổi mới công 
nghệ Quốc gia.
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TT Nội dung quy định tại Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Lý do đề nghị sửa đổi

Dự án có giá trị từ 1 tỷ  đồng đến 2 tỷ đồng: 
Hỗ trợ 25% giá trị, nhưng tối đa không quá 300 
triệu đồng/01 dự án;

Dự án có giá trị từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ 
đồng: Hỗ trợ 30% giá trị, nhưng tối đa không 
quá 200 triệu đồng/01 dự án.

mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ đổi 
mới công nghệ của dự án tối đa là 30% 
tổng kinh phí hỗ trợ.

- Mức hỗ trợ theo quy định 
hiện hành chưa có tính chất 
động viên, khuyến khích các 
đối tượng thực hiện các dự án 
đổi mới công nghệ. Đến nay, 
chưa có dự án nào được hỗ 
trợ. Do vậy, đề nghị điều 
chỉnh tổng kinh phí hỗ trợ cho 
1 dự án không quá 1 tỷ đồng 
phù hợp với 1 số cơ chế hỗ trợ 
của tỉnh hiện này như  Quyết 
định 522/QĐ-UBND ngày 
25/2/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam, Quy định triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 
45/2018/NQ-HĐND ngày 
06/12/2018 của HĐND tỉnh 
về cơ chế, chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
(Khoản 2, Điều 8 quy định hỗ 
trợ doanh nghiệp thực hiện dự 
án sản xuất thử nghiệm phục 
vụ áp dụng công nghệ mới, 
công nghệ cao, sản xuất sản 
phẩm mới với mức hỗ trợ 
không quá 1 tỷ đồng) 
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- Mức hỗ trợ với tỷ lệ 30% trên 
một dự án tham khảo theo mức 
hỗ trợ của Dự án sản xuất thử 
nghiệm theo Chương trình đổi 
mới công nghệ quốc gia.

16 Điểm c, Khoản 3, Điều 6
c) Hỗ trợ thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm, 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu bằng hình 
thức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm theo 
quy định

Tối đa 50% tổng kinh phí đầu tư mới thực hiện 
dự án triển khai tại địa bàn có điều kiện kinh tế-
xã hội đặc biệt khó khăn, nhưng không quá 1,5 tỷ 
đồng/dự án;

Tối đa đến 30% tổng kinh phí đầu tư mới thực 
hiện dự án triển khai ở các địa bàn còn lại, nhưng 
không quá 1tỷ đồng/dự án

Bỏ Điểm c, Khoản 3, Điều 6 Nội dung hỗ trợ dự án sản 
xuất thử nghiệm đã đề nghị bỏ 
tại mục 12

17 Điểm c, Khoản 4, Điều 6
c) Hỗ trợ tối đa 07 dự án sản xuất thử nghiệm, 
thương mại hóa kết quả nghiên để cứu tạo ra sản 
phẩm mới, nâng cao năng suất chất lượng và 
năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

Bỏ Điểm c, Khoản 4, Điều 6 Nội dung hỗ trợ dự án sản 
xuất thử nghiệm đã đề nghị bỏ 
ở mục 12.

18
Chưa có cơ chế hỗ trợ các ý tưởng, mô hình 
đoạt giải các Cuộc thi, Hội thi khoa học kỹ 
thuật 

Điều 7a. Hỗ trợ hoàn thiện và phát 
triển các sản phẩm đạt giải từ cuộc 
thi, hội thi khoa học kỹ thuật

Thực hiện theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh tại Công văn số 
3475/UBND-KGVX ngày 



16

TT Nội dung quy định tại Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Lý do đề nghị sửa đổi

1. Đối tượng hỗ trợ: Các tập thể, cá 
nhân sinh sống trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam có sản phẩm đạt giải cấp 
quốc gia và giải ba cấp tỉnh trở lên các 
cuộc thi, hội thi bao gồm:

Hội thi  sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, 
cấp quốc gia;

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên 
nhi đồng cấp tỉnh, cấp quốc gia;

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 
cấp quốc gia;

Cuộc thi Tin học trẻ cấp tỉnh, cấp 
quốc gia.

2. Điều kiện hỗ trợ
Sản phẩm đạt giải từ các cuộc thi, 

hội thi được phát triển, hoàn thiện 
dưới hình thức là phiếu đề xuất thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN và được UBND 
tỉnh Quảng Nam phê duyệt thành 
nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; hoặc được 
Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định 
đề nghị hỗ trợ phát triển, hoàn thiện 
đối với mô hình của sản phẩm đạt giải.

 3. Nội dung hỗ trợ
a) Hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện 

sản phẩm đạt giải thành đề xuất nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

10/6/2021, về việc giải pháp 
hỗ trợ các đề tài của học sinh, 
sinh viên, tổ chức, cá nhân đạt 
giải tại các cuộc thi, hội thi 
sáng tạo khoa học kỹ thuật.
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b) Hỗ trợ phát triển, hoàn thiện mô 
hình của sản phẩm đạt giải 

Thuê chuyên gia Khoa học tư vấn 
quá trình hoàn thiện mô hình;

Thiết kế mô hình;
Nguyên, nhiên vật liệu xây dựng mô 

hình;
Phân tích, thí nghiệm, gia công, chế 

tạo và lắp ráp mô hình;
Hiệu chỉnh, chạy thử, đánh gia mô 

hình;
Đánh giá an toàn, chất lượng;
Xây dựng và bảo hộ quyền sở công 

nghiệp; 
Báo cáo thiết kế kỹ thuật, quy trình 

sản xuất thử nghiêm mô hình, quy trình 
vận hành. 

4. Mức hỗ trợ 
a) Hỗ trợ phát triển, hoàn thiện sản 

phẩm đạt giải thành đề xuất nhiệm vụ 
KH&CN cấp tỉnh: 5 triệu đồng/đề xuất 
nhiệm vụ KH&CN.

b) Hỗ trợ phát triển, hoàn thiện  mô 
hình của sản phẩm đạt giải: Hỗ trợ 
80% kinh phí phát triển, hoàn thiện mô 
hình, tối đa không quá 200 triệu đồng 
cho một mô hình
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TT Nội dung quy định tại Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Lý do đề nghị sửa đổi

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.



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 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

Căn cứ Báo cáo số 209/BC-STP ngày 28/10/2021 của Sở Tư pháp Quảng 
Nam về Kết quả 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; 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
Căn cứ ban hành: Đề nghị cơ quan 

soạn thảo bổ sung Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức 
Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương năm 2019 và Nghị 
định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 
12 năm 2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Ngân sách nhà nước; đồng thời viết 
lại các căn cứ như sau:

“Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 
Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật 

Sở Khoa học và Công 
nghệ tiếp thu, hoàn 
chỉnh 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
năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước 
ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công 
nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Ngân sách nhà 
nước;

Xét Tờ trình số ……/TTr-
UBND ngày    tháng   năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 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; Báo cáo thẩm tra số…..của Ban 
Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân 
tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu 
Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.”

2. Về tên gọi 
của dự thảo 

Tờ trình

Về tên gọi của dự thảo Tờ trình về 
dự thảo Nghị quyết, đề nghị viết lại 
như sau: 

TỜ TRÌNH
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”

Sở Khoa học và Công 
nghệ tiếp thu, hoàn 
chỉnh Dự thảo Tờ trình
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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
3. Thể thức và 

kỹ thuật 
trình bày

Đề nghị cơ quan soạn thảo 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; Mẫu số 36 Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP. Cụ thể, nên nghiên 
cứu viết lại bố cục văn bản theo 
hướng 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 như sau:

“a) Được UBND cấp huyện đề xuất 
đặt hàng bằng văn bản;”

……
2. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 

Điều 3 như sau:
“d) Công nghệ lựa chọn để chuyển 

giao, ứng dụng đáp ứng các yêu cầu 
sau:

……
1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 

4 Điều 3 như sau:
……

Sở Khoa học và Công 
nghệ tiếp thu, hoàn 
chỉnh Dự thảo Tờ trình
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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
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”

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 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; Sở Khoa học và Công nghệ kính 
báo cáo và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- GĐ Sở, PGĐ Sở (C.Trinh);
- Lưu VT, QLCN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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UBND TINH QUANG NAMsa KHOA HQC vA CONG NGH~
CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

DQc l~p - Tl! do - H~nh pht'lc

Quang Ham, ngay 22 thang 12 ndm 2021

TONG HQP vA GIAI TRINH
PHIltU LAy Y KIEN THANH VIEN UBNDTiNH

Thuc hien noi dung Cong van s6 8906/UBND- TH ngay 03/12/2021 cua
UBND tinh vS viec chuan bi nQi dung cua UBND tinh du kien trinh HDND tinh
kh6a X tai ky hop thir nam (t6 ChtTCvan thang 0112022); Sa Khoa hoc va Cong
nghe dff c6 Cong van s6 1636/SKHCN-QLCN ngay 14112/2021 giri Chu tich
UBND tinh, cac Ph6 Chu tich UBND tinh, cac Uy vien UBND tinh, SO' Ngoai vu
dS l~y Y ki~n va bien quyet thong qua bang phieu vS du thao Nghi sua d6i, b6 sung
rnQt s6 dieu cua Nghi quyet s6 02/2019INQ-HBND ngay 12/7/2019 cua HBND
tinh Quy dinh mot s6 co che, chinh sach h6 tro phat trien hoat dong khoa hoc va
cong nghe tren dia ban tinh Quang Narn giai doan 2019-2025.

D~n ngay 22/12/2021, Sa Khoa hQCva Cong nghe nhan duoc 25 phieu (c6
Bang tong hQ'Pphieu l~y y ki~n kern theo), k~t qua nhu sau:

-y ki~n th6ng nh~t thong qua: 23/25 phi~u;
-y ki~n chinh sua va th6ng nh~t th6ng qua: 02/25 phi~u ;
- Khong thong qua: 0 phi~u.
Sa KH&CN t6ng hQ'pbao cao giai trinh, ti~p thu y ki~n Thanh vien UBND

tinh C\lthS nhu sau:
1. y ki~n cua d6ng chi D~ng Van Dao - Giarn d6c Sa Tu phap vS dS nghi

chinh sua thS thuc va ky thu~t trinh bay:
2. y ki~n cua d6ng chi NguySn Nhu Cong - Chanh Van phong UBND tinh

dSnghi chinh sua vS thS thuc, ky thu~t trinh bay van ban.
Sa Khoa hQcva Cong ngh~ ti~p thu va chinh slra t~i d\}'thao Nghi quy~t.

Tren day 1a nQi dung giai trinh, ti~p thu y ki~n cua Thanh vien UBND tinh
g6p y dv thao Nghi quy~t sua d6i, b6 sung rnQt s6 diSu cua Nghi quy~t
02/20 19INQ-HBND ngay 12/7/20219 cua HBND tinh, Sa KH&CN kinh bao cao.

Le Van Hoang

CAN BO TONG HQP



~~
~ , ~GH(}P PHIEU LAY Y KIEN THANH VIEN UBND TiNH
'0- 1
V\

VAC6NGN~ * Y ki~n*T}~ ~ ThBng Chinh sira Khdng Chua
~~~G \'; V\I Thanh vien UBND nh~nnh~t vathBng thong- tinh

thong nh~tthong dm;>,c yqua ki~nqua _glIa

1. Le Tri Thanh - Chu tich UBND xtinh

Nguyen H6ng Quang - PCT UBND x2.
tinh

3. Tr~n Van Tan - PCT UBND tinh x

4. H6 Quang Biru - PCT UBND tinh x

5. Tdn Anh Tu~n - PCT UBND tinh x

6. Nguyen Nhu Cong - Chanh VP
xUBND tinh

Nguyen Phi Thanh - Giam d6c Sa x
7.

Khoa hQCva Cong nghe

Nguyen Dire Dung - UVUB, Giam x
8.

d6c Cong an tinh

Le Trung Thanh - Thu tnrong chi
x9. huy tnrong, BQ Chi huy Quan sir

tinh Quang N am

Nguyen Quang Thir - UVUB, Giam x
10.

d6c Sa Ke hoach va f)~u tir

Dang Phong - UVUB, Giam d6c Sa x
11.

Tai chinh

Tr~n Thi Kim Hoa - UVUB, Giam x
12.

d6c Sa NQi vu

A Lang Mai - UVUB, Truong Ban x
13.

Dan tQc tinh

Nguyen Phil - lNUB, Giam d6c Sa x
14.

Xay dung

15. Nguyen Thanh H6ng - UVUB, x
Giani d6c Sa Van hoa ThS thao va
Du lich



y ki~n Chira
Ten, chirc v ... Thanh vien UBND

Theng Chinh sua Khong nh~n
TT nh~t vath8ng thong

tinh thong nh~tthong dU'Q'cY
qua ki~n

qua qua
16. Nguyen Dire Ti~n - UVUB, Chanh x

Thanh tra tinh
17. Dang Van Dao - UVUB, Giam d6c

Sa Tu phap x

18. Mai Van Muoi - UVUB, Giam d6c x
SaYt~

19. Dang Ba DV - UVUB, Giam d6c x
Sa Cong Tlnrong

20. Tr~n Thanh Ha - UVUB, Giam d6c x
Sa Tai nguyen va Moi truong

21. Pham B6ng Quang - UVUB, Giam x
d6c So'Thong tin & Truyen thong

22. Pham ViSt Tich - UVUB, Giam d6c x
SO'NN&PTNT

23. Nguyen Ngoc Kim - UVUB, Ph6 x
giam d6c phu trach Sa Ngoai vu

24. Truong Thi LQc - Giam d6c Sa x
Lao dong, Thuong binh va Xa hQi

25. Van Anh Tu~n - Giam d6c Sa Giao x
thong V~n tai

26. Ha Thanh Quoc - UVUB, Sa Giao x
due va Dao tao

TAng cQng 23 2 1
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