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TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Nghị quyết về danh mục lĩnh vực đầu tư,  

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

 

Kính gửi: HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX. 
 

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

quy định 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 16 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 Chu Lai thành Quỹ Đầu tư phát 

triển Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 26/5/2009, Quyết định số 

2571/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập, đổi tên Quỹ 

Đầu tư phát triển 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 Quảng Nam về việc ban hành 

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

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu 

tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam thực hiện cho vay; 

Theo nội dung đã đăng ký của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 

thứ 22, HĐND tỉnh khóa IX (tổ chức tháng 03/2021); UBND tỉnh kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thống nhất thông qua danh mục lĩnh 

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

2025, với các nội dung chính như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH VĂN BẢN 

Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam (Quỹ) tiền thân là Quỹ Đầu tư phát 

triển Chu Lai được thành lập theo Nghị quyết số 103/2008/NQ-HĐND ngày 

29/4/2008 của HĐND tỉnh khóa VII. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước của địa 
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phương, tự chủ về tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và 

phát triển vốn; thực hiện chức năng cho vay và đầu tư tại địa phương. Tổ chức 

hoạt động của Quỹ thực hiện theo Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 

28/8/2007, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ (nay là 

Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ), điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Quỹ do UBND tỉnh ban hành. Quỹ có chức năng huy động vốn 

trung, dài hạn từ các tổ chức trong và ngoài nước; cho vay các dự án thuộc danh 

mục lĩnh vực đầu tư, cho vay; đầu tư các dự án, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, 

đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thuộc danh mục 

lĩnh vực đầu tư, cho vay; ủy thác cho vay, đầu tư; nhận ủy thác quản lý các quỹ 

tài chính nhà nước tại địa phương, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài 

nước; thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy 

quyền của UBND tỉnh. 

Nguồn vốn hoạt động của Quỹ đến cuối năm 2020 là 657,765 tỷ đồng, 

trong đó: vốn điều lệ ngân sách cấp là 178,4 tỷ đồng (chiếm khoảng 27% vốn 

hoạt động); vốn tự bổ sung từ hoạt động là 149,186 tỷ đồng (chiếm khoảng 23% 

vốn hoạt động) và vốn huy động từ Ngân hàng thế giới và nguồn khác là 

330,179 tỷ đồng (chiếm khoảng 50% vốn hoạt động). 

Hoạt động của Quỹ đa dạng dưới nhiều hình thức như: đầu tư trực tiếp, góp 

vốn thành lập doanh nghiệp, huy động vốn, cho vay và hợp vốn cho vay các dự 

án, đạt được nhiều kết quả cụ thể: 

- Huy động vốn, cho vay và hợp vốn cho vay: Quỹ đã tham gia cho vay đầu 

tư vào hơn 67 dự án phát triển cơ sở hạ tầng có tổng mức đầu tư hơn 6.217,331 

tỷ đồng thuộc nhiều lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH của địa phương 

với tổng hạn mức cho vay đã cam kết 1.329,266 tỷ đồng, số tiền giải ngân hơn 

932,941 tỷ đồng (từ nguồn vốn tự có: 657,765 tỷ đồng; từ nguồn vốn huy động 

WB: 260,693 tỷ đồng). Như vậy, bình quân 01 đồng vốn mồi đầu tư, cho vay 

của Quỹ đã thu hút được hơn 4,6 đồng vốn tư nhân và bình quân 01 đồng vốn 

ngân sách nhà nước cấp tại Quỹ thu hút được 34,9 đồng vốn ngoài ngân sách 

cùng tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh. Số vòng quay vốn thực 

tế giải ngân cho hoạt động cho vay, đầu tư trên vốn ngân sách Nhà nước cấp 

bình quân đạt 6,6 vòng, tốc độ lưu chuyển dòng tiền cho vay, đầu tư trên vốn 

ngân sách Nhà nước cấp bình quân đạt 9,4 lần, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 

vốn ngân sách Nhà nước cấp bình quân đạt trên 9,5%/năm.  

- Góp vốn thành lập doanh nghiệp: Quỹ tham gia góp vốn 32 tỷ đồng 

(chiếm 80% vốn điều lệ) thành lập Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng 

Quảng Nam để thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư An Hà - Quảng Phú, thành 

phố Tam Kỳ; Khu phố chợ Cây Sanh, huyện Phú Ninh và đầu tư mở rộng một 

số dự án khác. Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 

42/TB-HĐND ngày 29/5/2018 và chỉ đạo UBND tỉnh, Quỹ đã hoàn tất thủ tục 

thoái toàn bộ phần vốn của Quỹ tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng 

Quảng Nam trong quý I/2020, giá trị vốn góp của Quỹ đã bán thành công thông 
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qua đấu giá: 46,262 tỷ đồng; tổng lợi nhuận Quỹ thu về từ hoạt động góp vốn và 

cổ tức qua các năm là 26,562 tỷ đồng. 

- Đầu tư trực tiếp: Quỹ được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đầu tư 05 Khu dân 

cư thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc nhằm tạo quỹ đất đáp 

ứng nhu cầu về chỗ ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp làm việc 

tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc. Đến năm 2018, Quỹ đã hoàn thành 

thủ tục và triển khai đầu tư 3 Khu (Khu 1, Khu 2, Khu 3) với tổng mức đầu tư 

khoảng 106,6 tỷ đồng, đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư 02 Khu còn lại (Khu 4, 

Khu 5). Thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 42/TB-HĐND ngày 29/5/2018 của 

HĐND tỉnh về dừng thực hiện và bàn giao các dự án cho đơn vị khác tiếp tục 

thực hiện. Đến nay, Quỹ chủ yếu thực hiện các công việc liên quan đến kiểm kê, 

xác định khối lượng, chi phí tại điểm dừng kỹ thuật, lập báo cáo quyết toán và 

kiểm toán chi phí đã thực hiện dở dang với tổng giá trị 24,291 tỷ đồng. UBND 

tỉnh đã thống nhất chủ trương giao Quỹ tiếp tục đầu tư, hoàn thành hạ tầng Khu 

1, tổ chức bán đấu giá quỹ đất 114 lô để hoàn vốn đã đầu tư các dự án và bàn 

giao 04 Khu 2, 3, 4, 5. 

 Về doanh thu từ các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ luôn đạt ở mức cao với 

tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 20,71%/năm; trong đó, nguồn thu từ hoạt động 

cho vay luôn chiếm tỷ trọng lớn và có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 

39,94%/năm, hiệu quả sử dụng vốn của Quỹ luôn được đảm bảo, nguồn vốn 

hoạt động luôn được bảo toàn và phát triển qua các năm. Ngoài ra, Quỹ được 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ nhận ủy thác quản lý hoạt động và nguồn vốn các 

Quỹ tài chính khác sau khi sắp xếp kiện toàn theo chủ trương của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh, gồm: Quỹ Phát triển đất, Quỹ Hỗ trợ ngư dân và Quỹ Bảo 

lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, từng bước ổn định và đi vào chuyên 

nghiệp, tiết giảm hoàn toàn biên chế, trụ sở làm việc và giảm đáng kể chi phí 

hoạt động cho ngân sách nhà nước bố trí cho các Quỹ này. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế: nguồn 

vốn điều lệ thực có của Quỹ từ nguồn ngân sách tỉnh cấp hơn 10 năm qua còn 

rất hạn chế (178,4 tỷ đồng), vốn chủ sở hữu của Quỹ chỉ mới có 327,586 tỷ đồng 

là rất thấp đối với hoạt động của một tổ chức tài chính nhà nước địa phương dẫn 

đến giới hạn cho vay đối với một dự án thấp, không thể đáp ứng được nhu cầu 

vay 80% tổng mức đầu tư đối với một dự án có tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng 

và không thể quyết định đầu tư trực tiếp, góp vốn các dự án có tổng mức đầu tư 

vượt quá 150 tỷ đồng theo quy định của Chính phủ. Lĩnh vực hoạt động của Quỹ 

do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 chỉ cho vay ở một số danh mục lĩnh vực quá hạn chế, tiềm ẩn nhiều 

rủi ro về mặt chính sách và thị trường; hoạt động đầu tư trực tiếp chấm dứt hoàn 

toàn, toàn bộ hoạt động đầu tư trực tiếp dở dang phải dừng lại để bàn giao cho 

đơn vị khác, thoái toàn bộ vốn khỏi doanh nghiệp đã tham gia góp vốn; việc tiếp 

cận để huy động các nguồn vốn mới từ các tổ chức quốc tế như ADB, AFD còn 

nhiều khó khăn; hoạt động của Quỹ bị chi phối bởi nhiều luật quy định, nhiều 

chính sách của Trung ương, địa phương khác nhau nên quá trình thực hiện còn 

nhiều vướng mắc và chưa được thống nhất. 
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Triển khai Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh 

về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát 

triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam thực hiện cho vay, Quỹ đã 

tổ chức tìm kiếm các dự án để xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch hoạt động. 

Tính đến cuối năm 2020, tại Quỹ có 22 dự án còn hiệu lực với tổng mức vốn 

cam kết cho vay gần 700 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 400 tỷ đồng (mức vốn 

cam kết cho vay chiếm 105% vốn hoạt động của Quỹ; dư nợ cho vay vượt hơn 

22% vốn chủ sở hữu của Quỹ); trong đó, có 11 dự án được cho vay sau khi Hội 

đồng nhân dân ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 với tổng 

hạn mức cho vay là 361 tỷ đồng tập trung trong ba lĩnh vực chính gồm: năng 

lượng, nông nghiệp công nghệ cao và xã hội hóa hạ tầng xã hội; trong đó, Y tế, 

giáo dục chiếm gần 50% tổng hạn mức cho vay.  

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh cắt giảm 

hoạt động đầu tư trực tiếp và góp vốn; đồng thời, hạn chế danh mục lĩnh vực cho 

vay, dẫn đến hoạt động của Quỹ bị thu hẹp, khó khăn trong công tác tìm kiếm, 

phát triển dự án đầu tư, cho vay. Thực tế thời gian qua, việc triển khai Nghị 

quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, danh mục lĩnh vực cho vay của Quỹ 

chủ yếu tập trung tại 02 lĩnh vực chủ yếu là: Y tế, giáo dục; các lĩnh vực này 

thường hoạt động phụ thuộc vào chính sách của Nhà nước nên khi có sự thay đổi 

sẽ bất lợi, có nguy cơ rủi ro cao về chính sách, phát sinh nhiều rủi ro tín dụng 

ảnh hưởng đến an toàn hoạt động Quỹ; đặc biệt, năm 2020 do ảnh hưởng dịch 

bệnh Covid 19, các trường học, cơ sở giáo dục ngừng hoạt động trong thời gian 

dài, khó khăn trong việc trả nợ nên phát sinh nợ xấu. Bên cạnh đó, chính sách ưu 

đãi đầu tư các dự án y tế, giáo dục của địa phương dự kiến sẽ thay đổi theo 

hướng bất lợi kể cả chính sách đất đai thay đổi cũng làm ảnh hưởng không nhỏ 

đến lĩnh vực này. Theo đó, công tác tìm kiếm, chọn lọc dự án cho vay dài hạn 

tiếp tục gặp nhiều khó khăn do bị hạn chế về lĩnh vực cho vay làm ảnh hưởng 

đến kế hoạch, chiến lược hoạt động dài hạn của Quỹ.  

Các dự án thuộc lĩnh vực khác theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND như: 

nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở công nhân, khu công nghiệp, di chuyển 

sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề, xử lý rác thải, nước thải,..., Quỹ 

vẫn chưa tìm được các dự án mới thuộc các lĩnh vực này do quy mô vốn nhỏ, 

không đảm bảo giới hạn vốn, dự án khó đáp ứng các điều kiện vay vốn, tài sản 

đảm bảo,... Ngoài ra, một số danh mục thuộc lĩnh vực xã hội hóa hạ tầng xã hội 

như: “khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

giải phóng mặt bằng các dự án do nhà nước làm chủ đầu tư” có nhiệm vụ chi 

trùng với nhiệm vụ chi của Ngân sách nhà nước, trùng với nhiệm ứng ứng vốn 

Quỹ phát triển đất tỉnh chưa đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 

138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 

22/4/2013 của Chính phủ và Bộ Tài chính đã có ý kiến về vấn đề này tại Công 

văn số 13070/BTC-TCNH ngày 30/10/2019 về việc chấp hành quy định tại Nghị 

định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 

22/4/2013 của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam. 
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Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo điều kiện để Quỹ hoạt động đúng 

mục đích, tôn chỉ hoạt động là kênh huy động vốn để đầu tư, cho vay phát triển 

KT-XH theo đúng định hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh giai đoạn 2021-2025, phù hợp với quy định của Chính phủ về tổ chức 

và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Nhằm tháo gỡ những hạn 

chế khó khăn trong đầu tư, cho vay các danh mục lĩnh vực để Quỹ hoạt động 

đúng định hướng phát triển, UBND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh mở rộng hoạt 

động cho Quỹ vừa đầu tư vừa cho vay và mở rộng danh mục lĩnh vực để Quỹ 

tìm kiếm dự án hiệu quả, đồng thời thực hiện mục tiêu hoạt động, đảm bảo định 

hướng phát triển, kế hoạch hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam 

giai đoạn 2021-2025, gắn liền với các chương trình hành động của UBND tỉnh 

nhằm triển khai tốt Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 26/10/2020 của Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; hoạt động 

của Quỹ cần đa dạng các lĩnh vực đầu tư, cho vay đảm bảo phát triển đồng bộ 

kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương, chia sẻ các rủi ro trong đầu tư, 

cho vay. 

Ngoài ra, để khắc phục được việc cho vay các lĩnh vực trùng lặp với nhiệm 

vụ chi NSNN mà Bộ Tài chính đã kiến nghị loại bỏ tại Công văn số 13070/BTC-

TCNH ngày 30/10/2019 về việc chấp hành quy định tại Nghị định số 

138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 

22/4/2013 của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam.  

Ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2020/NĐ-CP 

(có hiệu lực từ ngày 05/02/2021) thay thế cho các Nghị định số 138/2007/NĐ-

CP ngày 28/8/2007, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 quy định về 

tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương; trong đó, quy định 

việc xây dựng danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển địa 

phương tại Điều 15, Điều 16 của Nghị định gồm các nội dung lĩnh vực: giáo 

dục, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, môi trường, năng lượng, nhà ở, 

văn hóa, du lịch, giao thông, các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa và các lĩnh 

vực ưu tiên phát triển khác theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

Từ những nội dung nêu trên, việc ban hành Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho 

vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 theo các quy 

định mới tại Điều 15 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP đảm bảo cơ sở hoạt động 

của Quỹ và đảm bảo theo đúng tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 

26/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm 

kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 

về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Quyết định số 3742/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 

2020-2025. 

Căn cứ quy định nêu trên và tình hình hoạt động đầu tư trực tiếp, cho vay 

của Quỹ trong những năm qua; định hướng phát triển trong những năm tiếp 
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theo; để thực hiện mục tiêu hoạt động của Quỹ theo Nghị quyết số 

103/2008/NQ-HĐND ngày 29/4/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh; UBND tỉnh 

kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX ban hành Nghị quyết danh mục 

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

2025 là cần thiết và đảm bảo theo đúng quy định. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 

THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Việc ban hành Nghị quyết là căn cứ để UBND tỉnh ban hành quyết định 

danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam; đồng 

thời, để Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các hoạt động của Quỹ.  

2. Quan điểm chỉ đạo 

Ban hành Nghị quyết về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu 

tư phát triển Quảng Nam phải đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 

147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; ban hành đúng thẩm quyền 

theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và được bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020.  

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH VĂN BẢN 

- 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. 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015. 

- 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 NSNN. 

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

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

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

UBND tỉnh đã có Công văn số 896/UBND-TH ngày 22/02/2021 giao Sở 

Tài chính chủ trì, phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam về việc trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ 

Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 tại kỳ họp thứ 22 Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa IX. 

 Trên cơ sở báo cáo của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam; Sở Tài chính 

đã hoàn chỉnh nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát 

triển Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Nghị định số 

147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, lấy ý kiến của các Sở, ngành 

liên quan và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 



7 

V. NỘI DUNG BAN HÀNH 

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ về xây dựng danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của 

Quỹ Đầu tư phát triển địa phương. Trên cơ sở căn cứ chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, tình hình thực tế của tỉnh 

Quảng Nam trong giai đoạn 2021-2025 và trong điều kiện nhu cầu đầu tư kết 

cấu hạ tầng trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, ngư 

nghiệp, môi trường, năng lượng, nhà ở, văn hóa, du lịch, giao thông, các lĩnh 

vực khuyến khích xã hội hóa và các lĩnh vực ưu tiên phát triển khác theo định 

hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và Nghị quyết của Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2025 là rất cần thiết và đòi hỏi nguồn 

vốn rất lớn; trong khi hằng năm ngân sách nhà nước dành cho đầu tư còn hạn 

chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; do vậy, cần phải thực hiện xã hội hóa trong 

đầu tư để thu hút nguồn vốn từ các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực 

trên và Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam là một công cụ quan trọng để huy 

động vốn đầu tư và cho vay. Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tham gia 

đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thu hút các dự án có hiệu quả để đầu tư, 

cho vay, ưu tiên tập trung lồng ghép các nguồn lực từ các kênh khác nhau cho 

các dự án xây dựng các Khu dân cư có kết hợp tái định cư và khai thác quỹ đất 

(lồng ghép các nguồn: Quỹ phát triển đất, Quỹ đầu tư phát triển, Ngân sách các 

cấp,…); UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất 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, cụ thể như sau: 

DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, CHO VAY  

CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

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 

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 
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STT Lĩnh vực đầu tư, cho vay 

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. 

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, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống nhất trước 

khi ban hành quyết định bổ sung theo khoản 2 Điều 16 Nghị định số 

147/2020/NĐ-CP 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thống nhất thông qua 

danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai 

đoạn 2021-2025, UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định tổ chức triển khai thực 
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hiện và chỉ đạo định kỳ cuối năm báo cáo tình hoạt động của Quỹ cho Hội đồng 

nhân dân tỉnh theo quy định. 

Kính trình HĐND tỉnh khóa IX xem xét, quyết nghị./. 

(Hồ sơ kèm theo, gồm:    

(1) Dự thảo Nghị quyết về thống nhất thông qua danh mục lĩnh vực đầu 

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

(2) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các địa phương, ban 

ngành và của Sở Tư pháp. 

(3) Công văn thẩm định của Sở Tư pháp số 241/STP-

XDKTVBQPPL&TDTHPL ngày 03/ 3/2021.) 
 

Nơi nhận:                                                          
- Như trên; 

- TTTU; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Sở Tài chính; 

- Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTTH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

[daky] 
 

 

Nguyễn Hồng Quang 
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