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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 53 /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung,
mức chi cho hoạt động sáng kiến của cơ quan quản lý nhà nước và
các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà
nước để thực hiện hoạt động sáng kiến; căn cứ khả năng cân đối ngân sách và
tình hình thực tế ở địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực
HĐND tỉnh thống nhất việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động sáng kiến của cơ quan quản lý nhà
nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, như sau:
I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 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; Thông tư số
03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về
nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt
động sáng kiến; quy định: “1. Nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ
trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến quy định tại Chương II Thông tư này là
các mức tối đa. Căn cứ theo khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ,
Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương quyết định các nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng
kiến đảm bảo phù hợp”.
Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng
và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết Quy định nội
dung, mức chi cho hoạt động sáng kiến của cơ quan quản lý nhà nước và các
đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là cần thiết.
II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết
1. Mục đích
Việc ban hành Nghị quyết này nhằm quy định cụ thể nội dung, mức chi
cho hoạt động sáng kiến của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp
công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo khả năng cân đối ngân sách và giá cả
thực tế trên địa bàn tỉnh; làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan
lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định.

2. Quan điểm
Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động sáng kiến của cơ quan
quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu
cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự
thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phù hợp với tình hình
thực tiễn của tỉnh; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý
kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và ban hành
Nghị quyết.
III. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Nghị quyết
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động sáng kiến của cơ quan quản lý
nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng kinh phí do ngân sách nhà
nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp quản
lý và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sử dụng kinh phí do ngân sách nhà
nước hỗ trợ.
IV. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động sáng kiến của cơ quan quản lý
nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh để nhằm kịp thời
động viên, khích lệ sự sáng tạo của đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động trong thực thi công vụ.
Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của địa phương và hướng dẫn
của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019,
UBND tỉnh thể chế hóa cụ thể mức chi cho hoạt động sáng kiến của cơ quan
quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh nhưng
không vượt mức chi tối đa quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTC của Bộ
trưởng Bộ Tài chính, để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
V. Dự kiến nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị
quyết sau khi được thông qua
1. Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ thuộc cấp nào thì ngân sách cấp đó
tự đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách hằng năm
của các cấp ngân sách.
2. Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết, Ủy ban
nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng quy định để làm cơ sở triển khai
áp dụng trên địa bàn tỉnh.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, cuối năm 2019.
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Kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp;
- VPUB: CVP, PCVP(KT),TH,CBTH;
- Lưu.VT, KT việt178.
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