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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay và phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ 
của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Qua xem xét các Tờ trình số 1123/TTr-UBND ngày 05/3/2021 và Tờ trình số 
1099/TTr-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết 
quy định danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay và phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ 
của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam (gọi tắt là Quỹ) giai đoạn 2021-2025, Ban 
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ 
- Về nội dung tờ trình: Căn cứ Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa 
phương1, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy 
định danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 
tỉnh là phù hợp thẩm quyền.

Trên cơ sở kết quả đánh giá thực trạng đầu tư, cho vay và hiệu quả hoạt động 
của Quỹ trong thời gian qua còn có những hạn chế nhất định2; đồng thời, căn cứ 
quy định tại Điều 15 Nghị định 147/2020/NĐ-CP, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh 
đề xuất danh mục đầu tư, cho vay gồm 7 lĩnh vực, cơ bản bám theo các lĩnh vực 
quy định tại Điều 15 Nghị định 147/2020/NĐ-CP3, có mở rộng phạm vi so với quy 
định tại các nghị quyết trước đây của HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 
tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất thông qua, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ 
đạo Quỹ tích cực các giải pháp huy động nguồn lực, tiếp cận khách hàng; đồng 
thời, căn cứ chủ trương, định hướng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 
trong từng năm, từng thời kỳ để xây dựng lộ trình cho vay, đầu tư theo thứ tự ưu 
tiên (nhất là đối tượng vay vốn, đầu tư thực hiện dự án tại các huyện miền núi, địa 
bàn khó khăn), chú trọng khâu thẩm định, lựa chọn danh mục đầu tư, cho vay phù 
hợp khả năng huy động nguồn lực, quy mô hoạt động, đảm bảo an toàn nguồn vốn 
của Quỹ.

1 Thay thế Nghị định 138/2007/NĐ-CP và Nghị định 37/2013/NĐ-CP;
2 Vốn điều lệ thực có của Quỹ từ nguồn ngân sách tỉnh cấp hơn 10 năm qua còn thấp (178,4 tỷ đồng), việc tiếp cận 
để huy động các nguồn vốn mới từ các tổ chức quốc tế như ADB, AFD còn nhiều khó khăn; công tác tìm kiếm, 
chọn lọc dự án cho vay dài hạn gặp nhiều khó khăn do bị hạn chế về lĩnh vực hoạt động;
3 Giáo dục, Y tế; Công nghiệp; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngư nghiệp, Lâm nghiệp; Môi trường, năng 
lượng; Nhà ở, Văn hóa, Du lịch, Thương mại; Giao thông.
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- Về dự thảo nghị quyết: Qua thẩm tra dự thảo nghị quyết, Ban đề nghị điều 
chỉnh một số nội dung liên quan về thể thức, bố cục và kỹ thuật trình bày văn bản theo 
quy định hiện hành, chuyển nội dung mục IX bảng danh mục (Lĩnh vực ưu tiên phát 
triển khác tại địa phương) sang phần tổ chức thực hiện và bỏ một số văn bản4 tại phần 
căn cứ pháp lý. 

2. Phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam 
giai đoạn 2021 - 2025 

- Về nội dung tờ trình: Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam được HĐND tỉnh 
quyết định thành lập với số vốn điều lệ cấp ban đầu là 100 tỷ đồng. Tính đến cuối 
năm 2020, nguồn vốn hoạt động của Quỹ là 657,765 tỷ đồng, tăng lên 6,5 lần, 
trong đó: vốn điều lệ ngân sách cấp 178,4 tỷ đồng (chiếm 27,2% tổng nguồn vốn). 
Từ nguồn vốn ngân sách cấp và vốn huy động, Quỹ đã tích cực triển khai các hoạt 
động cho vay, đầu tư thực hiện dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh, tỷ 
suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân khoảng 10%/năm. 

Để tiếp tục tạo điều kiện nhu cầu về nguồn vốn, đáp ứng triển khai, mở rộng 
phạm vi hoạt động của Quỹ, đồng thời, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 65 và 
khoản 2, Điều 356 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh 
trình HĐND tỉnh xem xét phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ Quỹ là cần thiết và 
đúng thẩm quyền quy định, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống 
nhất, kính trình HĐND tỉnh thông qua phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ Quỹ 
Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 theo đề nghị của UBND tỉnh 
tại Tờ trình 1099/TTr-UBND. Đồng thời, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm một 
số nội dung sau:

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách và huy động nguồn lực, hiệu quả hoạt 
động của Quỹ Đầu tư phát triển hằng năm để trình HĐND tỉnh bổ sung vốn điều lệ 
cho Quỹ theo phương án đã được HĐND tỉnh thông qua. 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường các giải pháp kiểm soát chặt chẽ 
việc quản lý, sử dụng nguồn vốn của quỹ, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu đề ra. 
Mặt khác, chú trọng lựa chọn danh mục dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế dàn trải, làm phân tán nguồn lực, 
hạn chế đến mức thấp nhất vốn nhàn rỗi tạm gửi tại ngân hàng thương mại.

- Về dự thảo nghị quyết: Qua thẩm tra dự thảo nghị quyết, Ban đề nghị điều 
chỉnh một số nội dung liên quan về thể thức, bố cục và kỹ thuật trình bày văn bản 
theo quy định hiện hành. Đồng thời, bổ sung phần tổ chức thực hiện nội dung theo 
ý kiến thẩm tra của ban đã nêu ở phần trên.

4 Nghị quyết số 103/2008/NQ-HĐND ngày 29/4/2008 của HĐND tỉnh 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.
5 Điều kiện thành lập mới Quỹ đầu tư phát triển địa phương:  Có vốn điều lệ thực có tại thời điểm thành lập không 
thấp hơn 300 tỷ đồng.
6 Trường hợp thay đổi mức vốn điều lệ ghi tại Quyết định thành lập, UBND cấp tỉnh báo cáo HĐND cấp tỉnh xem 
xét, quyết định, đảm bảo mức vốn tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 147/2020/NĐ-CP.
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Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy 
định danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay và phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ của 
Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, kính trình HĐND tỉnh 
xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- LĐVP;
- Lưu VT, TH.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

        #ChuKyLanhDao


		2021-03-14T09:22:51+0700
	Quảng Nam


		2021-03-14T09:23:36+0700
	Quảng Nam


		2021-03-14T09:23:44+0700
	Quảng Nam


		2021-03-14T09:23:44+0700
	Quảng Nam


		2021-03-14T09:23:45+0700
	Quảng Nam




