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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 hóa giai đoạn 2021-2030 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 4

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; 

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

Căn cứ Nghị định số 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;

Căn cứ Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ 
trưởng 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 hóa giai 
đoạn 2021 - 2030;

Xét Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định mức chi 
thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận 
của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng
Nghị quyết này quy định mức chi sử dụng ngân sách nhà nước để áp dụng đối 

với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.



Điều 2. Nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Phụ lục đính kèm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo 

đúng quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản dẫn 
chiếu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2022./. 

CHỦ TỊCH

Lương Nguyễn Minh Triết



PHỤ LỤC
QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ 

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  54/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12  năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

STT NỘI DUNG MỨC CHI

1 Chi để thực hiện công tác thông tin, truyền thông về 
năng suất chất lượng

a

Chi xây dựng chương trình truyền thông về năng suất 
chất lượng; phổ biến, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về 
nâng cao năng suất chất lượng

-
Chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác 
phẩm báo chí, xuất bản (các chương trình, chuyên mục, 
tiểu phẩm, ký sự, bài viết)

Áp dụng mức chi theo Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 
2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất 
bản và Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2019 của 
UBND thành phố ban hành quy định về chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối 
với cổng, trang thông tin điện tử và hệ thống đài truyền thanh cơ sở của thành 
phố Đà Nẵng

-
Chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác 
phẩm văn học nghệ thuật (tranh, pa-nô, áp phích, băng 
rôn, khẩu hiệu, bảng điện tử)

Áp dụng mức chi theo quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 
tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác 
phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu 
diễn khác.

- Chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng chương 
trình truyền hình, chương trình phát thanh

Áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20 
tháng 4 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh 
tế kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình và Thông tư số 09/2020/TT-
BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và truyền thông ban 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-18-2014-nd-cp-che-do-nhuan-but-trong-linh-vuc-bao-chi-xuat-ban-3686e.html


hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh.

- Chi các nội dung khác (chi phí in, phát hành đối với 
báo chí in, xuất bản phẩm)

Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách 
nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả

-
Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chia sẻ 
kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất 
lượng

Áp dụng mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 
07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng thành phố Đà Nẵng quy định mức chi công 
tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị 
sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

b

Chi tạo lập, duy trì và khai thác phát triển cơ sở dữ liệu 
về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chuẩn đối sánh, thực 
hành tốt về năng suất để phục vụ doanh nghiệp và các 
cơ sở dữ liệu liên quan khác 

Áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện 
tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân 
sách nhà nước.

2
Chi tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và 
đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

a
Chi hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận phù 
hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để được công nhận, 
thừa nhận ở khu vực và quốc tế

Áp dụng mức chi theo quy định tại Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 
15 tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định định mức xây 
dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

b

Chi hỗ trợ tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng, 
an toàn và sinh thái của sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu 
chủ lực

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định phê duyệt nhiệm vụ tăng 
cường năng lực thử nghiệm chất lượng, an toàn và sinh thái đối với sản phẩm, 
hàng hóa xuất khẩu chủ lực của ngành, lĩnh vực hoặc của thành phố quản lý. 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm 
thực hiện công việc trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo đúng chính 
sách, chế độ, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật về đấu 
thầu
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3 Chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của 
Chương trình 1322 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

a

Chi tư vấn xác định nhiệm vụ; tuyển chọn các nhiệm 
vụ của Chương trình 1322 tại thành phố Đà Nẵng; 
kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ 
của Chương trình 1322; tổ chức các cuộc họp định kỳ 
hoặc đột xuất của cơ quan thường trực hoặc đầu mối tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1322 tại 
thành phố Đà Nẵng; tổ chức hội thảo khoa học

Áp dụng mức chi theo quy định tại Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 
15 tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định định mức xây 
dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

b

Chi cho các nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế 
chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo thúc đẩy, năng suất quốc gia, ngành, 
địa phương và doanh nghiệp trong quá trình tái cấu 
trúc nền kinh tế; các nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai 
ứng dụng các giải pháp năng suất xanh và phát triển 
cộng đồng

Áp dụng mức chi theo quy định tại Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 
15 tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định định mức xây 
dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

c Chi công tác phí, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết 
Chương trình 1322 của thành phố Đà Nẵng

Áp dụng mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 
07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố Đà Nẵng về quy định mức chi 
công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và 
đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

d Chi văn phòng phẩm, thanh toán dịch vụ công cộng 
(tiền điện, nước, thông tin liên lạc)

Thực hiện thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự 
toán được phê duyệt

đ Tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích 
cao trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng

Áp dụng mức chi theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, 
khen thưởng và Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 
2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về khen thưởng trong hoạt 
động  khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

http://vbpl.vn/danang/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=123064&Keyword=
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e Chi các hoạt động hợp tác quốc tế về năng suất chất 
lượng

Áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 
tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, 
công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước 
bảo đảm kinh phí và  Nghị quyết số 240/2019/ NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 
năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức chi tiếp 
khách nước ngoài vào làm việc tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức hội nghị, hội 
thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

4

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ 
thông minh; tham gia các chương trình đào tạo của 
quốc tế

Các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện tham gia 
Chương trình 1322 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học 
và Công nghệ được hỗ trợ các nội dung sau:
- Áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng 
suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống 
quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù 
của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý 
mới được công bố;
- Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 
hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), 
thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất 
xanh; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất 
thông minh, dịch vụ thông minh;
- Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số 
để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị 
doanh nghiệp;

Các nội dung hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Dự toán kinh phí 
thực hiện nhiệm vụ theo quy định theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN, Quyết định 39/2020/QĐ-UBND ngày 
15/10/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định định mức xây 
dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và theo các quy định 
pháp luật hiện hành về chế độ, định mức chi tiêu ngân sách nhà nước; phù hợp 
với quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ, thanh toán 
theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp 
luật.

http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=144719
http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=144719
http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=144719
http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=144719


- Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận 
hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng 
lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận 
hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù 
hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế


