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TỜ TRÌNH
Đề nghị thông qua Nghị quyết về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ 

Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Sau khi xem xét Tờ trình số 02/TTr- HĐQL ngày 13/01/2021 của Hội 
đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam về việc bổ sung vốn điều lệ Quỹ 
Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và ý kiến của Sở Tài chính 
tại Công văn số 403/STC-DN ngày 26/02/2021 về Phương án tăng vốn điều lệ 
của Qũy Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; UBND tỉnh kính 
trình Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam được ngân 
sách tỉnh cấp vốn điều lệ hoạt động 178,4 tỷ đồng. Sau 10 năm hoạt động, tổng 
nguồn vốn hoạt động của Quỹ đến cuối năm 2020 là 657,765 tỷ đồng, tăng lên 
6,5 lần, trong đó: vốn điều lệ ngân sách cấp 178,4 tỷ đồng (chiếm 27,2% tổng 
nguồn vốn), số vốn tự bổ sung từ hoạt động là 149,186 tỷ đồng (chiếm khoảng 
22,8% vốn hoạt động), vốn huy động từ Ngân hàng thế giới và nguồn vốn khác 
là 330,179 tỷ đồng (chiếm khoảng 50% vốn hoạt động).

 Hiện nay, tổng mức vốn Quỹ đã cam kết ký hợp đồng cho vay các dự án 
khoảng 700 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân trên 10%/năm.  
Trong giai đoạn từ 2016 đến 2020, tình hình hoạt động thu – chi tài chính của 
Quỹ có sự phát triển đáng kể, chênh lệch thu – chi tăng hàng năm, góp phần tăng 
nhanh nguồn vốn hoạt động, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ ngày càng tăng, 
bình quân khoảng 10%/năm; tổng doanh thu hoạt động của Quỹ đạt khoảng 180 
tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 82 tỷ đồng, nộp thuế TNDN khoảng 5 
tỷ đồng và bổ sung tăng vốn chủ sở hữu của Quỹ từ lợi nhuận hoạt động khoảng 
75 tỷ đồng. 

Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2025 của Quỹ là tăng quy mô vốn đầu 
tư phát triển các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng của tỉnh theo danh mục các dự 
án tiềm năng đã và đang xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, vốn điều lệ hiện tại của Quỹ 
từ nguồn ngân sách tỉnh quá thấp không đáp ứng với nhu cầu cho vay thực tế và 
làm ảnh hưởng rất lớn về hoạt động giới hạn cho vay đầu tư và huy động vốn 
của dự án, dẫn đến làm hạn chế quy mô đầu tư tài chính của Quỹ. 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 6 và khoản 2, Điều 35 Nghị định số 
147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ qui định và tổ chức hoạt động 



của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân 
tỉnh xem xét thông qua Phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát 
triển Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách tỉnh với tổng mức 
300 tỷ đồng. 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX xem xét, thông qua./.
(Gửi kèm Dự thảo Nghị quyết về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ

 Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025)
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