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

về quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Qua xem xét Tờ trình số 6325/TTr-UBND, ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh 
về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 
2021-2025, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội 
dung sau:

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

định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 là phù hợp với quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, khoản 1 Điều 14 
Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính quy 
định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

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

Thông tư 45/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính; đồng thời, UBND tỉnh đề xuất bổ 
sung 05 nội dung, mức chi ngoài Thông tư 45/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính do 
xuất phát từ nhu cầu thực tiễn hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua1. Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh nhận thấy, việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo môi trường thuận lợi hình thành và thúc đẩy phát 
triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo động lực cho doanh nghiệp khởi 
nghiệp, tiếp cận thị trường. Do đó, Ban cơ bản thống nhất với nội dung do UBND 
tỉnh trình. Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất thông qua.

Ngoài ra, để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, Ban Kinh 
tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh phân giao trách nhiệm cụ thể cho một cơ quan 

1 05 nội dung chi: (1) Hỗ trợ xây dựng “Gian hàng khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu Quảng Nam” tại các trung tâm 
thương mại lớn, hệ thống siêu thị, cửa hàng trong cả nước; (2) Tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo các địa phương khác, cấp vùng, quốc gia và quốc tế; (3) Khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo 
Quảng Nam đạt giải cấp quốc tế, quốc gia, cấp vùng về khởi nghiệp sáng tạo; (4) Đánh giá công nhận dự án khởi 
nghiệp; (5) Mức bồi dưỡng đối với người lao động giúp việc phục vụ Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
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chuyên môn của tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện đề án; quản lý, kiểm soát chặt chẽ 
các nội dung, nhiệm vụ chi và nguồn kinh phí bố trí thực hiện hoạt động hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, tuân thủ 
đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Về dự thảo nghị quyết
Ban đề nghị chỉnh sửa thể thức, câu chữ, kỹ thuật trình bày và một số nội 

dung như đã nêu trong báo cáo thẩm tra.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh quy 

định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025, kính trình HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP; TH.
- Lưu VT, TH (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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