UBND TỈNH PHÚ YÊN
BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 672 /KKT-KHĐT

Phú Yên, ngày 07 tháng 10 năm 2021

V/v Giải trình một số ý kiến của Sở
Tài chính tại Văn bản số 3726/STCTCHCSN ngày 05/10/2021

Kính gửi: Sở Tài chính
Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên nhận được Văn bản số 3726/STCTCHCSN ngày 05/10/2021 của Sở Tài chính V/v Đề án nâng cao hiệu quả hoạt
động các khu công nghiệp, từng bước hình thành khu công nghiệp công nghệ cao
của tỉnh. Để làm rõ hơn về dự kiến kinh phí thực hiện đề án, Ban quản lý có ý
kiến như sau:
1. Thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2021
của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của
Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Chương trình hành động số
06/CTr-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 50/NQCP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế được
UBND tỉnh giao thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các khu công
nghiệp, từng bước hình thành khu công nghiệp công nghệ cao của tỉnh; thời gian
thực hiện trong Quý IV năm 2021.
Ngày 16/9/2021, Ban quản lý Khu kinh tế đã có Tờ trình số 69/TTr-KKT
gửi UBND tỉnh cho chủ trương Ban quản lý lập đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh
phí và thuê đơn vị tư vấn lập Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các khu công
nghiệp, từng bước hình thành khu công nghiệp công nghệ cao của tỉnh.
2. Về dự toán kinh phí: Để thực hiện Đề án nêu trên, Ban Quản lý Khu
kinh tế đã liên hệ với Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Trường Đại học Công
nghiệp Thực phẩm TP.HCM để xây dựng dự thảo Đề cương nhiệm vụ và dự toán
kinh phí trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, chất
lượng đề án, tổng kinh phí thực hiện đề án khoảng 493 triệu đồng. Các căn cứ để
lập đề cương, dự toán kinh phí đề án như sau:
- Đề án nêu trên được lập dựa trên khung thời gian được UBND tỉnh giao
thực hiện trong Quý IV năm 2021 tại Chương trình hành động số 06/CTr-UBND
ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh. Do đó, việc lập dự toán Đề án áp dụng theo
Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương
binh - Xã hội về Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm
cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo
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thời gian sử dụng vốn Nhà nước. Việc áp dụng mức lương chuyên gia trong việc
thực hiện đề án đề nghị thấp hơn từ 25-30% so với mức lương quy định tại Thông
tư 02/2015/TT-BLĐTBXH nhằm tiết kiệm, giảm bớt chi phí để phù hợp trong
giai đoạn tỉnh tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Các chi phí khác gồm: Chi phí tổ chức hội thảo, hội nghị, lưu trú, ăn
uống… được áp dụng theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017
của Hội đồng nhân dân Khóa VII, kỳ họp thứ 5 về việc Ban hành quy định mức
chi công tác phí, mức chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Phú Yên.
- Một số chi phí khác như vé tàu xe đi lại, chi phí cho hoạt động khảo sát,
chi in ấn, photo hồ sơ, tài liệu lấy theo thực tế.
(Có Dự thảo Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Đề án kèm theo)
Ban Quản lý Khu kinh tế kính đề nghị Sở Tài chính xem xét./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- PCT. TT. UBND tỉnh - Lê Tấn Hổ (b/c);
- Các sở: KH&ĐT, Tài chính (p/h);
- Trưởng ban BQLKKT;
- Các PTB BQLKKT;
- Lưu: VT, KHĐT.
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