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#SoKyHieuVanBan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 #DiaDiemNgayBanHanh
V/v Thẩm định dự thảo Nghị quyết 
của HĐND tỉnh về phương án tăng 
vốn điều lệ từ nguồn ngân sách tỉnh 
cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2025

Kính gửi : Sở Tư pháp Quảng Nam.

Căn cứ 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;

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;

Thực hiện Công văn số 896/UBND-TH ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh 
về việc đăng ký nội dung của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh 
khóa IX (tổ chức tháng 3/2021), trong đó: giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu về 
danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay và phương án tăng vốn điều lệ 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.

Sở Tài chính đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết 
của HĐND tỉnh Ban hành về Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn ngân sách 
tỉnh cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021-2025;

Nay, Sở Tài chính gửi các văn bản dự thảo nêu trên đến Sở Tư pháp để được 
thẩm định theo đúng quy định trước khi báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. 

Các hồ sơ gửi kèm theo gồm:
- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương 

án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021-2025 của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam;
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQL ngày 13/01/2021 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu 

tư phát triển Quảng Nam (Đính kèm phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn (2021 -
2025) của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam.

Sở Tài chính kính đề nghị Sở Tư pháp phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:            KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC
 - BGĐ Sở;
- Lưu: VT, TCDN

                                                                             #ChuKyLanhDao
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