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Quảng Nam, ngày           tháng 3 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

2015; 

Căn cứ Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

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

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

nhân dân tỉnh 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; Báo cáo thẩm tra số            

/BC-HĐND ngày      tháng 3 năm2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ 

họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất thông qua Phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ Quỹ 

Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn ngân sách tỉnh 

với tổng mức là 300 tỷ đồng. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Bố trí nguồn để cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng 

Nam theo phương án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

2. Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và lĩnh 

vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thông qua để định hướng hoạt động 

cho vay, đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh theo quy định. 

Điều 3. 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./. 
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