
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   1100    /TTr-UBND Quảng Nam, ngày 04  tháng 3  năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị thông qua Phương án giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

Căn cứ thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 

34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt 

động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: “Trường hợp Quỹ 

bảo lãnh tín dụng phải giải thể theo quy định tại Nghị định này, UBND cấp tỉnh 

thành lập Hội đồng giải thể theo quy định tại Điều 52 Nghị định này. Hội đồng 

giải thể có trách nhiệm xây dựng phương án giải thể, báo cáo UBND cấp tỉnh xin ý 

kiến HĐND cùng cấp trước khi quyết định giải thể.”.  

Theo kết quả hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tỉnh qua các năm, UBND tỉnh đã có chủ trương giải thể và đã thành lập Hội đồng 

giải thể tại Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06/01/2021. Theo Phương án giải 

thể do Hội đồng giải thể báo cáo; ý kiến thẩm tra của các Sở: Tài chính, Nội vụ; 

UBND tỉnh thống nhất báo cáo và kính trình HĐND tỉnh khóa IX xem xét cho 

phép thực hiện Phương án giải thể Quỹ BLTD với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG 

1. Tên đơn vị: Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng 

Nam (gọi tắt là Quỹ BLTD). 

2. Địa chỉ: Số 90 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

4. Quỹ BLTD được thành lập theo Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 

13/4/2016 và được sắp xếp kiện toàn tại Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 

18/9/2019 của UBND tỉnh.  

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

1. Nguồn vốn: Đến thời điểm 31/12/2020, vốn hoạt động của Quỹ BLTD là 

108.673.071.394 đồng, bao gồm:  

- Vốn điều lệ ngân sách tỉnh cấp là 30.000.000.000 đồng;  

- Vốn tạm cấp từ Quỹ sắp xếp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 

55.308.407.693 đồng; 

- Vốn bổ sung từ lợi nhuận sau thuế của các năm là 23.364.663.701 đồng.  

2. Mô hình hoạt động và tổ chức bộ máy 

Quỹ BLTD tổ chức hoạt động theo mô hình ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát 

triển Quảng Nam quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ BLTD (quy định tại điểm 
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b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 34/2018/ND-CP về tổ chức hoạt động của Quỹ 

bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa) theo Quyết định số 2977/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh về việc sắp xếp, kiện toàn các Quỹ: Đầu tư phát 

triển Quảng Nam, Phát triển đất tỉnh Quảng Nam, Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng 

Nam, Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam. Sử dụng bộ 

máy điều hành của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam để tổ chức thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ và hoạt động Quỹ BLTD; hạch toán và quản lý tách biệt nguồn vốn 

nhận uỷ thác Quỹ Bảo lãnh tín dụng; định kỳ hằng năm lập kế hoạch tài chính và 

báo cáo quyết toán riêng nguồn vốn nhận uỷ thác Quỹ BLTD theo quy định. 

3. Công tác bảo lãnh tín dụng 

Từ khi thành lập (13/4/2016) đến nay, Quỹ BLTD đã nhận 3 hồ sơ đề nghị 

cấp bảo lãnh tín dụng, nhưng qua thẩm định, không có trường hợp nào đủ điều kiện 

cấp bảo lãnh.  

Tình hình chung, hiện trên cả nước có gần 30 Quỹ BLTD với vốn điều lệ 

khoảng hơn 1.400 tỷ đồng (trong đó khoảng 1.300 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước), 

tuy nhiên tổng số dư nợ bảo lãnh mới hơn 360 tỷ đồng (chủ yếu dư nợ từ một số 

Quỹ có quy mô lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai...) chưa phát huy được hiệu 

quả trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn vốn để 

phát triển sản xuất, kinh doanh như mục tiêu đề ra; một số Quỹ BLTD cấp bảo 

lãnh tín dụng thì đã phát sinh nợ xấu kéo dài, nguy cơ mất vốn cao (gồm Ninh 

Thuận, Kiên Giang, Trà Vinh...); một số địa phương đã thực hiện giải thể Quỹ 

BLTD sau thời gian hoạt động không hiệu quả (gồm Đà Nẵng, Lạng Sơn....).  

4. Về kết quả tài chính hằng năm 

Báo cáo tài chính của Quỹ BLTD đến 31/12/2020 đã thực hiện kiểm toán 

theo quy định. Hằng năm, Hội đồng quản lý Quỹ BLTD (trước đây) và HĐQL Quỹ 

Đầu tư phát triển (hiện nay) báo cáo UBND tỉnh phê duyệt kết quả kết quả tài 

chính theo quy định. 

 III. LÝ DO GIẢI THỂ 

1. Quỹ Bảo lãnh tín dụng từ khi thành lập đến nay hoạt động khó khăn, chưa 

đạt được mục đích theo đề án thành lập; quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước chưa hiệu quả theo Nghị quyết 192/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, cụ thể: 

 - Cơ chế hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng theo quy định của pháp luật 

hiện nay tồn tại nhiều bất cập: Điều 23 Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 

15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức 

và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (trước đây) 

và Điều 25 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc 

thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa quy định: Bên được bảo lãnh phải sử dụng tài sản hiện có hoặc tài sản hình 

thành trong tương lai thuộc quyền sở hữu của mình mà pháp luật không cấm giao 

dịch để thực hiện các biện pháp bảo đảm cho bảo lãnh vay vốn tại bên bảo lãnh 

theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. 

 (i) Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ yêu cầu về tài sản đảm bảo để 

được bảo lãnh thì thường trực tiếp vay vốn tại các Ngân hàng thương mại hoặc tổ 
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chức tín dụng; không cần xin bảo lãnh từ Quỹ Bảo lãnh tín dụng do phát sinh thêm 

hồ sơ, thủ tục và phải trả thêm khoản phí bảo lãnh tín dụng.  

 (ii) Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu tài sản để được bảo 

lãnh thì Quỹ Bảo lãnh tín dụng không thể xem xét cáp bảo lãnh tín dụng vì trái quy 

định pháp luật, phát sinh rủi ro, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn. 

 - Thực tế hiện nay các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn ít quan tâm, không 

tha thiết tiếp cận hoặc không có nhu cầu cấp bảo lãnh tín dụng do phải thực hiện 

các quy định về tài sản bảo đảm đồng thời phải chịu thêm khoản phí bảo lãnh theo 

quy định. Qua 5 năm hoạt động, Quỹ chỉ tiếp nhận 3 hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh, 

gồm: Dự án Nhà máy tái sử dụng nước tại Khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Công ty cổ phần Công nghệ tái tạo làm chủ đầu tư; 

Dự án Nhà máy chế biến gỗ MDF (giai đoạn 1) tại thôn Nam An Sơn, xã Quế Thọ, 

huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam do Công ty cổ phần Gỗ Công nghiệp Quảng 

Nam làm chủ đầu tư và Dự án Nhà máy sản xuất Viên nén gỗ năng lượng (giai 

đoạn 2) do Công ty Cổ phần Giao thương Quảng Xưa làm chủ đầu tư. Qua công 

tác thẩm định, cả 3 hồ sơ nêu trên đều không đủ điều kiện cấp bảo lãnh tín dụng 

theo quy định pháp luật. 

 - Do không phát sinh hoạt động cấp bảo lãnh tín dụng, nên toàn bộ vốn hoạt 

động của Quỹ BLTD từ khi thành lập đến nay được gửi tại các Ngân hàng thương 

mại, dẫn đến việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ 

BLTD chưa đúng mục tiêu. Khoản thu từ lãi tiền gửi được sử dụng như sau: 

 + Giai đoạn từ khi thành lập đến 31/10/2019:  Được sử dụng để chi trả công 

tác quản lý Quỹ (gồm thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản lý, Trưởng Ban kiểm 

soát, Giám đốc, Kế toán trưởng Quỹ và chi phí khác), các khoản thuế, nộp ngân 

sách nhà nước và bổ sung vốn hoạt động Quỹ BLTD.  

 + Từ ngày 01/11/2019 đến nay (sau khi UBND sắp xếp kiện toàn các Quỹ 

tại Quyết định số 2977/QĐ-UBND): Toàn bộ lãi tiền gửi được bổ sung vốn hoạt 

động sau khi trừ các khoản thuế, nộp ngân sách nhà nước. 

 2. Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác quản lý đối với Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách có nêu: “Đối với các quỹ hoạt động không hiệu quả, kiên quyết cho dừng hoạt 

động, giải thể.”  

3. Thực tế hoạt động của Quỹ BLTD hiện nay thuộc các trường hợp phải 

giải thể theo quy định pháp luật: 

Theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 

của Chính phủ về tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và 

vừa: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng tại địa 

phương trong các trường hợp sau đây: 

1. Quỹ bảo lãnh tín dụng không có đủ vốn điều lệ tối thiểu 100 tỷ đồng sau 3 

năm hoạt động: Thực tế sau 5 năm hoạt động, vốn điều lệ của Quỹ BLTD hiện nay 

là 53,365 tỷ đồng. 

2. Tỷ lệ dư nợ cấp bảo lãnh tín dụng trên vốn điều lệ thực có của Quỹ bảo 

lãnh tín dụng tại thời điểm 31/12 hằng năm thấp hơn 10% trong 05 năm liên tiếp 

kể từ khi Nghị định này có hiệu lực thi hành: Thực tế từ khi thành lập đến nay, Quỹ 
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BLTD không phát sinh dư nợ cấp bảo lãnh tín dụng. 

3. Tỷ lệ nợ xấu của Quỹ bảo lãnh tín dụng cao hơn 50% vốn điều lệ thực có 

của Quỹ trong 03 năm liên tiếp.” 

 Như vậy, Quỹ BLTD tỉnh Quảng Nam thuộc trường hợp bắt buộc giải thể 

theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính 

phủ.  

4. Căn cứ các Thông báo: số 404/TB-UBND ngày 30/10/2020 và số 475/TB-

UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của 

UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam; Hội đồng giải thể đã chủ trì phối hợp các Sở, 

ngành liên quan lập phương án báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét 

quyết định giải thể Quỹ BLTD. 

IV. CĂN CỨ PHÁP LÝ GIẢI THỂ 

Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về 

việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; 

Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường công tác quản lý đối với Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;  

Nghị quyết số 192/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khóa VIII, Kỳ họp thứ 15 về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam; 

Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh về việc sắp 

xếp, kiện toàn các Quỹ: Đầu tư phát triển Quảng Nam, Phát triển đất tỉnh Quảng 

Nam, Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam, Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tỉnh Quảng Nam. 

Quyết định số 3350/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam;  

Thông báo số 404/TB-UBND ngày 30/10/2020, Thông báo số 475/TB-

UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

Báo cáo 196/BC-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về tình hình, kết 

quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý 

năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2021; 

Báo cáo số 144/BC-HĐND ngày 06/12/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 

2020, kế hoạch tài chính năm 2021 của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách  

 V. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ 

Sau khi Phương án giải thể Quỹ BLTD đính kèm Tờ trình này được HĐND 

tỉnh chấp thuận, UBND tỉnh ban hành quyết định giải thể Quỹ BLTD và chỉ đạo 

Hội đồng giải thể, Quỹ Đầu tư phát triển (đơn vị nhận ủy thác) và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ. 
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Kính báo cáo HĐND tỉnh xem xét, có ý kiến để UBND tỉnh triển khai thực 

hiện các bước tiếp theo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh;                                        

- Hội đồng giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Nội vụ; 

- Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, TH, NC, KTN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

[daky] 
Nguyễn Hồng Quang 
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