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 (DỰ THẢO) 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của  

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

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX , KỲ HỌP THỨ 22 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương; 

Căn cứ Nghị quyết số 103/2008/NQ-HĐND ngày 29/4/2008 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam khóa VII, Kỳ họp thứ XVI về thành lập Quỹ Đầu tư phát triển 

Chu Lai tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của 

HĐND tỉnh về đổi tên Quỹ Đầu tư phát triển; 

 Xét Tờ trình số          /TTr-UBND ngày      tháng    năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư 

cho vay  của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Báo cáo 

thẩm tra số               /BC-HĐND ngày      /    /2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Thống nhất thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của 

Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể như sau:  

  

STT Lĩnh vực đầu tư, cho vay 

I Giáo dục, Y tế 

1 
Đầu tư xây dựng, mở rộng trường học, trung tâm đào tạo, dạy nghề, 

dạy nghề chất lượng cao 

2 
Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, hệ thống 

y tế cộng đồng; mua sắm máy móc, trang thiết bị y tế 
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STT Lĩnh vực đầu tư, cho vay 

 

II 

 

Công nghiệp 

1 
Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp.   

2 
Các dự án sản xuất công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, nhà 

xưởng trong các khu, cụm công nghiệp 

III Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

1 

Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát 

triển nông thôn, nông nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao, nông 

nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch; các dự án thuộc chương 

trình OCOP 

IV Ngư nghiệp, Lâm nghiệp 

1 

Đầu tư xây dựng dự án bảo vệ sản xuất ngư nghiệp; xây dựng, cải tạo 

nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển ngư nghiệp, kinh tế 

biển, hậu cần nghề biển  

2 

Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát 

triển lâm nghiệp, dự án trồng rừng, dự án bảo vệ sản xuất lâm nghiệp, 

phát triển cây nguyên liệu, dược liệu 

V Môi trường, năng lượng 

1 

Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái 

chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với 

môi trường 

2 Đầu tư phát triển điện, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió 

3 Đầu tư, mở rộng hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước 

4 Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang 

VI Nhà ở 

1 

Đầu tư xây dựng các dự án chợ gắn với việc tạo lập các khu dân cư; 

đầu tư các dự án khu phố chợ (cấp 2, cấp 3); đầu tư xây dựng và chỉnh 

trang hoàn chỉnh hạ tầng các khu tái định cư, khu dân cư; các dự án 

xây dựng các khu dân cư kết hợp tái định cư và khai thác quỹ đất 

(Quỹ phát triển đất, Quỹ đầu tư phát triển, Ngân sách các cấp) 

2 
Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập 

thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên...) 

VII Văn hóa, Du lịch, Thương mại  

1 

Đầu tư xây dựng, cải tạo khu nghỉ dưỡng ven biển với các sản phẩm 

đặc thù gắn với du lịch - công nghiệp sạch, du lịch - nông nghiệp sạch 

và bảo vệ môi trường, khu di tích lịch sử tại địa phương 

2 
Đầu tư xây dựng, mở rộng siêu thị, chợ, trung tâm thương mại - dịch 

vụ 

VIII Giao thông 

1 
Đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng, vận tải 

hành khách theo tuyến cố định. 
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STT Lĩnh vực đầu tư, cho vay 

 

IX 

 

Lĩnh vực ưu tiên phát triển khác tại địa phương 

 1 

Tùy theo từng giai đoạn, trong trường hợp tỉnh có ưu tiên phát triển 

lĩnh vực khác, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực HĐND 

xem xét có ý kiến trước khi ban hành quyết định bổ sung theo khoản 2 

Điều 16 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống 

nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết.  

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ 

họp thứ 22 thông qua ngày ........tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày......    

tháng ...... năm 2021./. 

  
Nơi nhận:                                           CHỦ TỊCH 
- UBTVQH; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;   

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;   

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu: VT, TH (…),… (…).  

 


