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Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ.
Tiếp nhận Công văn số 1184/SKHCN-QLCN ngày 03/9/2020 của Sở
Khoa học và Công nghệ đề nghị góp ý dự thảo kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025.
Sở Tài chính có ý kiến góp ý như sau:
- Các căn cứ của dự thảo, đề nghị bỏ căn cứ sau:
“Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ-TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung
ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ;
Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Ban
chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách chủ động tham
gia của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ;”
- Bổ sung căn cứ:
“Căn cứ Nghị quyết số 282/2019/NQ-HĐND ngày 08/10/2019 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để
thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến
năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.”
- Tại khoản 1 mục IV của dự thảo về kinh phí thực hiện đề nghị
chỉnh lại như sau:
“- Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được giao dự
toán hàng năm.
- Các nguồn tài chính hợp pháp khác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân
và các quỹ đầu tư trong và ngoài nước (nếu có).”
- Tại khoản 1 mục V của dự thảo về tổ chức thực hiện đề nghị chỉnh
lại như sau:
“- Đối với các nhiệm vụ có liên quan đến nguồn kinh phí sự nghiệp khoa
học và công nghệ, tháng 6 hàng năm, các đơn vị xây dựng kế hoạch, dự toán
kinh phí gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt kinh phí cho năm sau.”
- Tại khoản 2 mục V của dự thảo về tổ chức thực hiện đề nghị chỉnh
lại như sau:

“2. Sở Tài chính: hàng năm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nội
dung của Kế hoạch.”
Trên đây là góp ý của Sở Tài chính, xin gửi đến Sở Khoa học và Công
nghệ được biết hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch./.
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