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PHƢƠNG ÁN 

  CẤP, BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN  

GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Tờ trình số 1099/TTr- UBND ngày 04/03/2021  

của UBND tỉnh Quảng Nam) 

 

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ GIAI ĐOẠN 2015-2020 

I. Hoạt động nghiệp vụ: 

 Trong 05 năm qua, các hoạt động của Quỹ có sự cải thiện tích cực, Quỹ đã sử 

dụng nguồn vốn ngân sách cấp như nguồn vốn mồi để thu hút vốn đầu tư phát triển 

hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tổng số vốn hoạt động của Quỹ tăng lên 657 tỷ 

đồng, cơ cấu sử dụng vốn chủ yếu là đầu tư trực tiếp và cho vay dài hạn các dự án 

(chiếm khoảng 70% tổng nguồn vốn), thực hiện đa dạng các chức năng hoạt động 

của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, đáp ứng được mục tiêu tham gia đầu tư dài 

hạn phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh, cụ thể: 

1. Hoạt động góp vốn:  

Năm 2011, Quỹ tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần để thực hiện các 

dự án đầu tư trực tiếp của Quỹ, dự án triển khai đầu tiên là Khu tái định cư dọc 

đường An Hà - Quảng Phú, vốn góp của Quỹ là 32 tỷ đồng, chiếm 80% vốn điều lệ 

của công ty; cổ tức được chia từ hoạt động góp vốn bình quân khoảng 20%/năm. 

 Thực hiện chỉ đạo của HĐND tỉnh tại Thông báo số 42/TB-HĐND ngày 

12/7/2019 và chỉ đạo UBND tỉnh, Quỹ ĐTPT đã hoàn tất thủ tục thoái toàn bộ phần 

vốn của Quỹ tại Công ty CP ĐTPT hạ tầng Quảng Nam trong quý I/2020, giá trị vốn 

góp đã bán thành công thông qua đấu giá: 46,262 tỷ đồng; tổng lợi nhuận thu về từ 

hoạt động bán đấu giá và cổ tức các năm là 26,562 tỷ đồng. 

2. Hoạt động đầu tƣ trực tiếp:  

Cuối năm 2015, Quỹ được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đầu tư 05 Khu dân cư 

thu nhập thấp tại ĐTM ĐN-ĐN nhằm tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho 

công nhân, người có thu nhập thấp làm việc tại Khu công nghiệp ĐN-ĐN. Đến năm 

2018, Quỹ đã hoàn thành thủ tục và triển khai đầu tư 3 khu với tổng mức đầu tư 

khoảng 106,6 tỷ đồng.  

Ngày 29/5/2018, HĐND tỉnh đã có Thông báo số 42/TB-HĐND ngày 

12/7/2019 chỉ đạo dừng thực hiện và bàn giao các dự án cho đơn vị khác tiếp tục  
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thực hiện. Tổng giá trị chi phí quyết toán và kiểm toán 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 để hoàn lại chi phí 

đã đầu tư của 04 Khu 2, 3, 4, 5. 

3. Hoạt động cho vay:  

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã tham gia cho vay đầu tư vào hơn 67 dự án 

thuộc nhiều lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH của địa phương với tổng hạn 

mức cho vay đã cam kết trên 1.329,266 tỷ đồng, số tiền giải ngân đạt 932,941 tỷ 

đồng (từ nguồn vốn tự có: 657,765 tỷ đồng; từ nguồn vốn huy động WB: 260,693 tỷ 

đồng).  

Tổng số các dự án Quỹ tham gia cho vay còn hiệu lực đến thời điểm này là 22 

dự án, tổng mức vốn cam kết cho vay của các dự án khoảng 700 tỷ đồng, dư nợ cho 

vay đến cuối năm 2020 đạt trên 400 tỷ đồng. 

Nghị quyết của HĐND tỉnh hạn chế danh mục lĩnh vực cho vay dẫn đến danh 

mục cho vay của Quỹ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực y tế, giáo dục, chưa mở rộng 

và đa dạng hóa các lĩnh vực hạ tầng khác theo Nghị định số 138/2007/NQ-CP ngày 

28/8/2007, Nghị định số 37/2013/NQ-CP ngày 22/4/2013. Công tác thẩm định cho 

vay, hồ sơ, thủ tục giải ngân được thực hiện chặt chẽ và tuân thủ đúng quy định tại 

các quy chế của Quỹ và quy định của pháp luật; công tác thu nợ kịp thời, giảm thiểu 

rủi ro nợ xấu tại Quỹ.  

4. Hoạt động nhận uỷ thác quản lý các Quỹ:  

UBND tỉnh quyết định uỷ thác cho Quỹ quản lý toàn bộ nguồn vốn và hoạt 

động các Quỹ tài chính khác như: Quỹ Phát triển đất, Quỹ Hỗ trợ ngư dân, Quỹ Bảo 

lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đến nay, tổng vốn nhận uỷ thác của các 

Quỹ khoảng 700 tỷ đồng. Quỹ thực hiện hoạt động nghiệp vụ uỷ thác theo đúng quy 

định. Hàng năm, Quỹ thu phí dịch vụ nhận ủy thác quản lý các Quỹ bình quân 

khoảng 1,5 tỷ đồng để bổ sung vào kết quả hoạt động kinh doanh chung của Quỹ. 

II. Hoạt động tài chính: 

1. Về nguồn vốn: 

Tổng tài sản của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam đến cuối năm 2020 đạt 

khoảng 657 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần vốn NSNN cấp ban đầu, trong đó vốn chủ sở hữu 

chiếm khoảng 49,8%, phần còn lại là các khoản nợ phải trả, chủ yếu là nợ vay của 

ngân hàng thế giới, cụ thể:  

1.1. Vốn chủ sở hữu: 327 tỷ đồng, chiếm 50% tổng nguồn vốn, trong đó: 

- Vốn điều lệ ngân sách tỉnh cấp: 178 tỷ đồng; 

- Vốn bổ sung từ lợi nhuận và các quỹ: 149 tỷ đồng; 

1.2. Nợ phải trả: khoảng 330 tỷ đồng, chiếm 50,2% tổng nguồn vốn hoạt 

động, trong đó: 

- Nợ vay dài hạn: 301 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vay dài hạn từ 02 nguồn: 
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+ Nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB): thông qua hình thức ký hợp 

đồng vay lại với Bộ Tài chính, Quỹ đã ký 09 hợp đồng vay WB với tổng hạn mức 

cam kết vay là 344 tỷ đồng cho 10 dự án, đã giải ngân khoảng 260,69 tỷ đồng. 

Nguồn vốn này có chi phí huy động vốn (4%/năm), lãi suất ổn định trong thời hạn 

25 năm, đóng vai trò quan trọng trong tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ.  

+ Nguồn nhận quản lý tiền ký quỹ đầu tư: UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Quỹ 

tiếp nhận quản lý nguồn vốn ký quỹ đầu tư trên địa bàn tỉnh, đến cuối năm 2020, 

tổng vốn Quỹ nhận ký quỹ ròng khoảng 40,6 tỷ đồng. 

- Khoản phải trả khác: 29 tỷ đồng. 

 2. Hoạt động thu – chi tài chính: 

Tình hình hoạt động thu – chi tài chính của Quỹ qua 05 năm có sự phát triển 

đáng kể, chênh lệch thu – chi tăng hàng năm, góp phần tăng nhanh nguồn vốn hoạt 

động cho Quỹ, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ ngày càng tăng, bình quân khoảng 

10%/năm. Trong 05 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.  

Một số chỉ tiêu hoạt động của Quỹ qua 05 năm như sau: 

                               Đvt: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Doanh thu thuần 33.343 33.883 36.215 38.296 36.848 

Thuế TNDN nộp ngân sách 591 965 1.123 1.227 1.084 

Lợi nhuận sau thuế 9.611 13.341 21.561 18.122 14.493 

Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ 7,5% 9,6% 12,7% 10,8% 8,7% 

Tỷ suất LNTT/Tổng TS (ROA) 1,94% 2,54% 3,7% 3,1% 2,5% 
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PHẦN II. PHƢƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

I. Mục tiêu tăng vốn điều lệ: 

Việc tăng vốn điều lệ bổ sung cho Quỹ trong giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng góp phần mở rộng quy mô hoạt động, tăng tiềm lực tài chính cho 

Quỹ, từng bước trở thành công cụ tài chính đắc lực trong hoạt động đầu tư tài chính, 

đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm mục tiêu: 

 1. Tăng vốn hoạt động: Để đáp ứng nhu cầu cho vay các dự án tiềm năng đã 

xúc tiến đầu tư vì hiện tại đến năm 2021, nguồn vốn của Quỹ không đủ để cấp hạn 

mức tín dụng cho các dự án mới. 

2. Gia tăng hạn mức đầu tư và cho vay các dự án quy mô lớn, có ý nghĩa quan 

trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo quy định tại 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. 

3. Cải thiện tính thanh khoản, đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm 

bớt rủi ro về tài chính do lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn huy động và tăng cường khả 

năng tự chủ về tài chính. 

II. Nguyên tắc tăng vốn điều lệ: 

Mức vốn điều lệ tăng thêm của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam được xác 

định theo nguyên tắc phải cân đối hợp lý tỷ lệ vốn điều lệ so với vốn huy động trong 

tổng vốn hoạt động của Quỹ để đảm bảo tính thanh khoản và tự chủ tài chính cho 

Quỹ, đồng thời, phải đảm bảo đủ mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị 

định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ mới ban hành. 

III. Cơ sở pháp lý tăng vốn: 

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 Thông tư số 42/2014/TT-BTC ngày 08/04/2014 của Bộ Tài chính về 

ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương; 

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

ban hành kèm theo Quyết định số 3350 /QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Nam. 

IV. Kế hoạch đầu tƣ, cho vay của Quỹ giai đoạn 2021 - 2025:  

 Kế hoạch hoạt động của Quỹ giai đoạn (2021 – 2025) là tiếp tục tăng quy mô 

vốn hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 

trên địa bàn tỉnh theo danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ. Dự kiến tổng 

nguồn vốn kế hoạch đến năm 2025 đạt ít nhất 1.200 tỷ đồng, dự kiến hạn mức cấp 

tín dụng cho các dự án cho vay khoảng 1.100 tỷ đồng.  

Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ giai đoạn 2021-2025 theo định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau::               

        Đvt: Tỷ đồng 
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STT Lĩnh vực đầu tƣ, cho vay 

Hạn mức 

đầu tƣ, 

cho vay 

I Giáo dục, Y tế 100 

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

nghề, dạy nghề chất lượng cao 
50 

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 
50 

II Công nghiệp 300 

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

cụm công nghiệp.   
200 

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

xưởng trong các khu, cụm công nghiệp 
100 

III Nông nghiệp và phát triển nông thôn 50 

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. 

50 

IV Ngƣ nghiệp, Lâm nghiệp 50 

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,   

30 

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 

20 

V Môi trƣờng, năng lƣợng 100 

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 

30 

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

gió 
20 

3 Đầu tư, mở rộng hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước 40 

4 Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang 10 

VI Nhà ở 250 

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 có kết hợp tái định cư và 

khai thác quỹ đất (Quỹ phát triển đất, Quỹ đầu tư phát triển, 

Ngân sách các cấp) 

100 
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STT Lĩnh vực đầu tƣ, cho vay 

Hạn mức 

đầu tƣ, 

cho vay 

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...) 
150 

VII Văn hóa, Du lịch, Thƣơng mại  100 

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 

50 

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

dịch vụ 
50 

VIII Giao thông 100 

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

tải hành khách theo tuyến cố định. 
100 

IX Lĩnh vực ƣu tiên phát triển khác tại địa phƣơng 50 

 1 

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

triển lĩnh vực khác, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định bổ 

sung theo Mục 2 Điều 16 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP 

50 

TỔNG CỘNG 1.100 

 

V. Phƣơng án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021 - 2025:  

Trên cơ sở đáp ứng nhu cầu về vốn để đầu tư trực tiếp, góp vốn và cho vay 

trong giai đoạn 05 năm (2021 - 2025), Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam cần phải 

tăng thêm vốn điều lệ ít nhất khoảng 400 tỷ đồng trong 05 năm 2021-2025, trong đó 

lợi nhuận hoạt động mang lại để bổ sung vốn điều lệ từ nguồn trích quỹ đầu tư phát 

triển của Quỹ ít nhất khoảng 100 tỷ đồng; phần còn lại ít nhất 300 tỷ đồng đề nghị 

ngân sách nhà nước cấp tăng thêm hàng năm cho Quỹ trong 5 năm. Đến cuối năm 

2025, vốn điều lệ ngân sách cấp của Quỹ đạt khoảng 478 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 

đạt khoảng hơn 728 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ, 

đảm bảo tính thanh khoản và cơ cấu tài chính an toàn.  
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Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết trong bảng kèm theo: 

          Đvt: Triệu đồng 

  

Thực 

hiện 

2020 

2021   2022   2023   2024   2025   
Nhu cầu 

tăng vốn 

05 năm 
Kế 

hoạch 

Phƣơng 

án tăng 

vốn 

Kế hoạch 

Phƣơng 

án tăng 

vốn 

Kế hoạch 

Phƣơng 

án tăng 

vốn 

Kế hoạch 

Phƣơng 

án tăng 

vốn 

Kế 

hoạch 

Phƣơng 

án tăng 

vốn 

1. Kế hoạch 

nguồn vốn: 
657.765 670.000 12.235 850.000 180.000 950.000 100.000 1.055.000 105.000 

1.200.00

0 
145.000 542.235 

1.1 Vốn chủ sở 

hữu 327.586 391.837 64.251 466.837 75.000 547.837 81.000 634.837 87.000 727.837 93.000 400.251 

- Vốn điều lệ ngân 

sách cấp 178.400 228.400 50.000 283.400 55.000 343.400 60.000 408.400 65.000 478.400 70.000 300.000 

- Vốn bổ sung từ 

lợi nhuận & các 

quỹ 149.186 163.437 14.251 183.437 20.000 204.437 21.000 226.437 22.000 249.437 23.000 100.251 

1.2 Vốn huy động 330.179 278.163 -52.016 383.163 105.000 402.163 19.000 420.163 18.000 472.163 52.000 141.984 

- Vay dài hạn WB 260.693 252.000 -8.693 235.000 -17.000 218.000 -17.000 201.000 -17.000 184.000 -17.000 -76.693 

- Nguồn ký quỹ 40.585 19.519 -21.066 17.163 -2.356 14.163 -3.000 9.663 -4.500 4.163 -5.500 -36.422 

- Nợ phải trả 

NSNN 15.220 0 -15.220 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.220 

- Huy động khác 0 0 0 125.000 125.000 165.000 40.000 205.000 40.000 280.000 75.000 280.000 

- Phải trả khác 13.681 6.644 -7.037 6.000 -644 5.000 -1.000 4.500 -500 4.000 -500 -9.681 

2. Kế hoạch sử 

dụng nguồn vốn: 
657.765 670.000 12.235 850.000 180.000 950.000 100.000 1.055.000 105.000 

1.200.00

0 
145.000 542.235 

Đầu tư trực tiếp 20.540 24.000 3.460 50.000 26.000 150.000 100.000 200.000 50.000 250.000 50.000 229.460 

Góp vốn  0 0 0 30.000 30.000 50.000 20.000 50.000 0 50.000 0 50.000 

Cho vay 400.285 480.000 79.715 600.000 120.000 650.000 50.000 700.000 50.000 750.000 50.000 349.715 

Tài sản cố định 12.806 13.000 194 12.000 -1.000 13.000 1.000 14.000 1.000 15.000 1.000 2.194 

Đầu tư tài chính 

khác 224.134 153.000 -71.134 158.000 5.000 87.000 -71.000 91.000 4.000 135.000 44.000 -89.134 
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VI. Nguồn để tăng vốn điều lệ:  

 Việc tăng vốn điều lệ cho Quỹ giai đoạn (2021-2025) ít nhất khoảng 400 tỷ 

đồng được bổ sung từ nhiều nguồn, trong đó các nguồn Quỹ dự kiến theo trình tự 

như sau: 

1. Sử dụng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng 

Nam để tăng vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP: khoảng 

100 tỷ đồng; 

2. Sử dụng nguồn ngân sách tỉnh cấp giai đoạn 2021-2025 với tổng mức 300 

tỷ đồng; 

3. Thẩm quyền quyết định tăng vốn điều lệ: 

Thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Quỹ thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính 

phủ. 

- Trường hợp Quỹ bổ sung vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phương án tăng vốn điều lệ.  

- Trường hợp Quỹ sử dụng ngân sách địa phương để bổ sung vốn điều lệ, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và thực hiện tăng 

vốn điều lệ cho Quỹ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại 

Nghị định số 147/2020/NĐ-CP. 
 

Trên đây là Phương án tăng vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng 

Nam giai đoạn 2021-2025,UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông 

qua. 

 


