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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chương trình quốc 

gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030 

 

                         Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân 

công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh Khóa XV. Ban Kinh tế - 

Ngân sách chủ trì phối hợp với ban Pháp chế của HĐND tỉnh thẩm tra Dự 

thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở Tờ trình số 1989/TTr-UBND, ngày 30 

tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh. Ban báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước 

 Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy 

định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai 

đoạn 2021-2030. Nhằm cụ thể hóa các Điều, khoản, điểm tại Thông tư  số 

35/2021/TT-BTC của Bộ tài chính, quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện 

chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030 là phù hợp, việc ban hành Nghị quyết là 

đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy định tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư  

số 35/2021/TT-BTC. 

 2. Sự phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương 

 Việc xây dựng mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hành hóa trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên giai đoạn 2021-20230, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ và quản lý sử dụng nguồn kinh 

phí ngân sách nhà nước bảo đảm hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với điều 

kiện thực tế của địa phương; đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng 

suất chất lượng và sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất 

lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
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 3. Những vấn đề thống nhất với dự thảo Nghị quyết 

 - Về thể thức: Nghị quyết Đã thực hiện theo mẫu 16 (Nghị quyết quy định 

trực tiếp) đảm bảo đúng với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ. 

 - Về nội dung: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với: Phạm vi điều 

chỉnh, mức chi và điều khoản thi hành. Một số nội dung, câu, từ đã được UBND tỉnh 

tiếp thu, chỉnh sửa vào dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. 

 Trên đây là báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực 

hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030. 

 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, 

thông qua./. 

 
Nơi nhận: 

   - TT. Tỉnh ủy (b/c); 

   - TT.HĐND tỉnh (b/c); 

   - UBND tỉnh; 

   - UBMTTQVN tỉnh; 

   - Các Ban HĐND tỉnh; 

   - Đại biểu HĐND tỉnh; 

  - Lưu VT. 
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