
UBND TỈNH QUẢNG NAM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
Về việc trình HĐND tỉnh 
khóa IX thông qua danh mục 
lĩnh vực đầu tư, cho vay của 
Quỹ Đầu tư phát triển Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2025

                               #DiaDiemNgayBanHanh

        
  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

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;

Căn cứ 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); 

 Qua xem xét Báo cáo số 02/BC-QĐT ngày 11/01/2021 của Quỹ Đầu tư 
phát triển Quảng Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 
12/7/2019  của Hội đồng nhân dân tỉnh và đề nghị chấp thuận danh mục lĩnh vực 
đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Sở 
Tài chính đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 
tỉnh về việc thống nhất thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ 
Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 gửi Sở Tư pháp và các ngành, 
địa phương xem xét có ý kiến theo quy định;

Qua ý kiến tham gia của Sở Tư pháp tại Công văn số 241/STP- 
XDKTVBQPPL &TDTHPL ngày 03/3/2021 và ý kiến của các Sở, ngành có liên 
quan; Sở Tài chính đã tiếp thu ý kiến và hoàn thiện các dự thảo; kính trình Uỷ 
ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX xem xét 
thông qua Nghị quyết về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát 
triển Quảng Nam giai đoạn 2021-2025./. 

(Đính kèm dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh,  
văn bản góp ý của các ngành có liên quan và của Sở Tư pháp)

Nơi nhận
- Như trên; GIÁM ĐỐC         
- Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh;                                        
- Ban Giám đốc; 
- Lưu: VT, TCDN.

                                                                                                   
                                          #ChuKyLanhDao
                                                                                 
                               



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

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

#SoKyHieuVanBan
V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và 
Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành danh 
mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư 
phát triển Quảng Nam 

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:  Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông có nhận được Công văn số 405/STC-DN 

ngày 26/02/2021 của Sở Tài chính V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của 

Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam; sau khi nghiên cứu dự thảo Sở Thông tin và 

Truyền thông thống nhất với nội dung các dự thảo.

Vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Tài chính tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;                                      
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao

                                     
                                                                                                                                                           



UBND TINH QuANG NAM
SOKHOAHQC vA CONGNGH~

sf> A~ ISKH&CN-VP
VIv gop y du thao T (y trinh cua
UBND tinh va Nghi quyet cua
HDND tinh v~ ban hanh danh
muc linh V\l'C dau tu, cho yay cua
Quy Dau tu phat trien Quang Nam

CQNGHoA xA HQI CHUNGHiAVI~T NAM
DQc l,p - Tv do - H~nh phuc

Quang Nam, ngay 1M. thang 3 ndm 2021

Kinh gui: S6 Tai chinh tinh Quang Nam.

Thuc hien Cong van s6: 405/STC-DN, ngay 26 thang 02 nam 2021 cua
S6 Tai chinh tinh Quang Nam vS viec gop y du thao To trinh cua UBND tinh va
Nghi quyet cua HDND tinh vS ban hanh danh muc linh vue dfiu tu, cho vay cua
Quy Dfiu tu phat tri@nQuang Nam, 86 Khoa hQCva Cong nghe co y kiSn nhu
sau:

Sau khi nghien ciru du thao To trinh cua UBND tinh va Nghi quyet cua
HDND tinh vS ban hanh danh muc linh Vl)'Cdfiu tu, cho vay giai doan 2021 -
2025 cua Quy Dfiu tu phat trien Quang Nam, S6 Khoa hQCva Cong nghe thong
nh~t theo nQi dung dir thao,

Tren day la bao cao cua S6 Khoa hoc va Cong ngh~ tinh Quang Nam.

Tran trQng,

Noi nh~n:
- Nhu tren;
- CVP So';
- Luu VT, VP Sa.
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Ut BAN NHAN DAN 
TINIT QUANG NAM 

QUt flAU T PuT TRIEN 

CQNG HOA xA HQI CIJU NGHIA VJfl  NAM 
Dc Ip - Tq  do - I3nb  pbüc 

Quáng Nain, ngthy &thdng 01 nàm 2021 
s6: OIJBC-QDT 

BAO CÁO 
V tInh h'rnh thçt hin Nglij quyk s6 121NQ-llI)NI) ngày 12/7/2019 cüa 

IJDND tinh và tie nghj chp thun Danh miw 1mb vvc dàu fir, cho vay eLla 
Qu tiâu ttr phát triM Quang Nam, giai don 2021 

KiWi gui: 
-UybannhftndntinhQuàng 
- So îâí chinh tinh Quâng Nam 

Ngây 12/7/2019, Hi dng nhAn dn tinh Quâng Nam d ban hành Nghj 
quyêt so 12/NQ-HDND ye danh muc the linh virc dAu Ut két c.0 ha tang kinh tê 
- xA hi in tiOn phát triên eüa thih dê Q? Dan tu phát triên Quãng Nam cho vay 
thea các quy djnh ti Ngh dinh s 138/2007/ND-CP ngây 28/8/2007, Nghj dnh 
so 37/2013/ND-CP ngày 22/4/2013 cüa ChInh phil Sau mt thM gian thue hien, 
Qu Dâu tu hát triên Quãng Nam (Qu9) kinh baa cáo ci the nhu sau: 

1. IIot dQug cüa Qu5 flu hr phát trin Quâng Nam 

Theo quy dinh tai Nghj dinh 3E 13812007/ND-CP ngày 28/8/2007, Ngh 
dinh so 37/2013/ND-CP ngãy 22/4/2013 cüa ChinE phü, Thông Pr sO 
28/2014/IT-BTC ngày22/3/2014 cUa B Tâi chInh và Diêu 1 to ehüc và hoat 
dng cüa Qu tai Quyet djnh s6 3350/QD-UBND ngay 22/10/2019 cüa UBND 
tinE, cac hoat dông chinE elm Qu7 gOm: huy dông vOn dài han, eho vay, dâu fix 
trirc tiép, gop vOn thành 1p the tO chirc kinh té dãu ttx vào các dçr an thuGc danE 
mic các 11th virc dan Ut kêt câu ha tng kinh t - xa hi ca dja phucmg; dOng 
thbi nhân uy thác quãn l hot dng va nguôn von the Qu do UBND tinE giao. 

Ngu6nvãnhoat dng eüa Qu dn cu61 nãrn 2020 là 658,946 t} dng; 
trong dO: vOn diêu le ngân sách cap là 178,4 t3 dOng (chiêm khoàng 27% vOn 
hot d'ng); vOn tr bô sung tü hoat dng là 149,113 t3 dOng (chim khoãng 23% 
vOn hoat dig) và vOn huy dng thNgân hang the gió'i và nguôn khác là 
331,433 t3 dOng (ehiêm khoàng 50% von hoat dng). 

Hoat dng elm Qu da dng duâi nhi&i hinh thüc nEw dAu Ut trvc tikp, gop 
vOn thânh lap doanh nghip, huy dong vOn, cho vay vâ hccp vOn cho vay the dr 
an, dat duqc nhiêu kêt qua cv the: 

- Hay dng vAn, cho vay và hop vAn cho vay: Qu âã tham gia cho vay dAn 
rn vâo hon 65 dir an phát trién co s& h tang eó tOng mi~c dAu tu hon 6.200 t5 
dOng thuc nhiêu 11th vc phát triên kêt câu h tang KT-XH elm da phuong vOi 
tOng han nn'rc eho vay dã cam kCt ti-en 1300 t' dOng, sO tiën giài ngân hon 915 
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t' dông (tü nguôn v6n tçr có: 658,946 tS'  dong; tü ngun vSn huy dOng  WB: 
260,693 t dông). Nhu vây, bIrth quân 01 dOng von mOi dâu Pr, cho vay cüa Qu 
thu hat dime hon 4,7 dng von Ut than va bInh quân 01 dOng vOn ngân sách nhà 
nuOc cap tai Qu thu hut duge 34,8 dong von ngoài ngân sách cüng tham gia 
dau tu phát triên két câu ha tang cüa tinh SO vông quay von th?c tê giãi ngân 
cho boat dng cho vay, dâu tu trén vOn ngân sách Nha nuóc cap binh quãn dat 
6,3 vông, tOe do hiu chuyên dông tiên cho vay, dáu tu trén vOn ngán sách Nhã 
nubc cap bInh quân dat 9,2 lan, t5' suãt lcd rthuan sau thuë trên von ngan sãch 
Nlià nuOc cap binh quãn dat trén 9,5%/Mm. 

- GOp von thành 1p doanh nghip: Qu tham gia gop von 32 t' dang 
(chiêm80% vOn diêu lé) thành lap Cong ty CP Dâu Ui phat triên h tang Quáng 
Nam dê thuc hiên dau ur du an Khu dan at An Ha - Quãng Phü, TP Tam KS'; 
Khu phô cho Cay Sanh, huyên Thu Ninh va dãu tir rnô rng mt sO dv an khác. 
Th?c hien chi dao eUa HDNTD tinh tai Thông báo sO 42/TB-I-IDND và chi dao 
UBND tinh, Qu dA hoàn tat thu tc thoái toàn bQ phân von cüa Qu taf Cong ty 
CP DTPT h tang Quãng Nam trong qu 1/2020, giã tr vOn gOp cña Qu dAbán 
thành cong thông qua dâu giá: 46,262 t' dông; tOng igi  nh4n Qu thu ye tir 
hoat dng gOp von vã cO tue các 11Am là 26,562 t' dOng. 

- DAu Pr trc tip: Qu thiccc UBND tinh giao nhim vi,i dlu Ut 05 Khu dan 
cu thu nhp thâp tai DTM DN-DN nhAm tao qu5 dat dáp üng nhu cáu ye chO a 
cho cOng nhân, nguôi có thu nhp thap lam vic tai Khu COng nghip DN-DN. 
Den Mm 2018, Qu dA hoân thành fluX tçic a triên khai dan Pr 3 khu vói tOng 
miTre dâu ti.r khoâng 106,6 t' dng, dang chuân bj cac thU tvc áâü Pr 02 Khu eèn 
lai• Thvc hin cM So tai Thông bao sO 42/TB-HDND ngày 29/5/20 18 cUa 
HDND tinh ye dung thijc hin và bàn giao cac dir an cho don vj khãc tip tijc 
th?c hin. Tü dO dénnay, Qu ehU yêu thijc hin eac cOng vie lien quan den 
kiêm kê, xác dinh khoi luong, chi phi tai diem dung k5' thu@, 1p bao cáo quyêt 
toán và kiêm toán clii phi da thi.ic hin do dang vOl tOng giá tn 24,291 t9 dOng. 
UBND tinh cung da thông nhât chU throng giao Qu tiêp tiic dâu UI, hoàn thành 
ha tang Khu 1, tO chüc ban dan giá qu dat 114 18 dé hoàn vOn các d? an và bàn 
giao 04 KEn 2,3,4,5. 

Qu da tüng brOc câi thien Mt cac chi tiêu v& tang twang thr ncr tin dvng, 
giâmtlngxâuhAngnàm. 

Doanh thu tü the hoat dng nghip vil cUa Qu5 luOn 5t a müc cao voi tc di 
tAng tnrOng birth quân dat 20,78%/nAm; trong dO, nguOn thu tCr hoat dng cho vay 
luOn chiem ty trç)ng IOn Va cO tOe do tang truOng birth quân dat 39,84%/nam, hiêu 
qua sir dung von cUa Qu5' luOn dime dam bâo, nguôn vOn boat dng Iuôn dirçcc 
bào toân và phat trién qua các Mm. Ngoii ra, Qu dine UBNID tinh giao nhiêm 
vv nhân üy thác quãn I5 hoat dông va nguôn vOn cac Qu tài ehinh khác sau khi 
sAp xêp kien  toàn theo ehü truong cUa Tinh Uy, HDND và UBND tinh, gm: 
Qu Phat triên dat, Qu HO tn ngi.r dan và Qu9 Báo lAnh tin dvn cho doanh 
nghip vera và nhO tCrng btthc on dinh và di vào chuyên nghiép, tiêt giam hoàn 



3 

toàn blén ch& try sO' lam vic và giàm dáng kA chi phi hoat dng cho ngãn sách 
nhanu&cbotrIehocacQugnay. 

Den canh nh&ng k& qua dat ducie, vn con t&i ti mOt  so hn ch: NguOn 
vén diêu I thvc cé eUa Qu cOn rat hn chê(178,4 t5' dOng), von thu so hftu cüa 
Qu clii mâi 327,513 15' dOng là rt thâp dOi vâi hot dng cüa mt tO tic tai 
chinh nM nuo'c dja phuong dan den giói han cho vay dOi vài m5t di,r an thâp, 
IthOng the dáp ikng ducc thu cäu vay 80% tong müe dâu ta dOi viM ma dv an eó 
tOng mire dâu tu tréri 80 t5' dOng và khOng the quyêt djnh dâu Ut trkrc tiêp, gOp 
von các du an có tOng mire dâu Ut vuqt qua ISO t9 dOng theo quy dnh cüa 
Chinh phU. Linh vije boat dông cüa Qu do HDND dab ban hành tal Nghj quyêt 
sO 12/NQ-HDND ngày 12/7/2019 N han the, eM eOn cho vay ma sO flub vçrc 
qul hp, tiêm an nhiêu rüi it ye rnt ehinh sáeh s'a th tnxOng; hot dng dâu tu 
trçrc tiCp vâ gép von thank lap doanh nghip bj cAt giâm hoãn toàn, toân b hoat 
dng Mu Ut twc tiCp do dang phài dirng lai dê bàn giao cho don vi khác, thoái 
toân b* vbn khOi doanh nghip ãã tham gia gOp vOn là ehua phü hgp vol nwc 
tiêu thành 1p Qu? và the quy djnh hi4n hành eüa Chinh phU; Vic tiêp can dé 
huy dong the nguOn vê,n mOi tü the tO tic quOc tê nhu ADB, AFD con nhiêu 
kM khàn; Hoat dng cüa Qug b eM phOi bOi nhiêu lut quy djnh, nhiCu chinh 
sách cUa Trung ucug, da phuong khac nhau nên qua trInh thvc hin eon nhiêu 
vtrOng mac và chua duqc thông that gi&a các SO', Ban, ngãnh nén cO nhiéu hn 
chê, wOng mae trong cong the phOi hgp, tham miru eho UBND tinh. 

2. EDánh giá tmnk hinli thc hin Nghj quyh s 121NQ-HPND ngày 
12/7/2019 cüa IIDND tinh 

2.1 Két qua dt Uirqc 
Thqc hin Quyt 4nh 5A 2608/QD-UBND ngãy 15/8/2019 cUa UBND tinh 

tri&n khai Nghj quyêt sO 12/NQ-HBND ngày 12/7/2019 eña HDND tinh ye daub 
xnuc the lThh vxc du ax két thu h tang kinh tê - xA hi uu tiCn phát triên eüa 
tinh dê Qu9 Dâu ax phát trién Quâng Nam thrc hién cho vay, Qu dâ to chirc 
tim kim eac du an dC xay dung, trinh phC duyt kê hoach hoat dng. 

TInh d& eui nàrn 2020, tai Qu9 eó 22 dir an eOn hiu lye  vói lông mike 
v6n earn két cho vay gãn 700 t5' dông, dir ny tin dung dat trên 400 t$' dOng (mike 
von cam k& cho vay chiem 107% vOn hoat dQng cüa Qu; S rig cho vay vtrqt 
28% vOn thU sO hthi cüa Qu9); frong dO, eO 11 dv an duoc eho vay sau khi 
HDND ban hành Nghj quy&t sO 12,NQ-HDND vd'i tOng han mire cM 'stay là 361 
t5 dông tap trung trong ba 11th vre chInh gOm: nàng lugng, nOng nghip cOng 
ngh cao vá x hi hóa h tang xã Mi, trong do Y té, giáo dc chiêm gãn 50% 
tOng han mire eho vay. 

2.2 TIm tai, ban chê 
Nghj quy& s' 12/NQ-HDND ngày 12/7/2019 cUa HDND tinh e&t giàm 

hoat dng dau Ui trrc tiêp và gOp van, dng thai hn cM daub mcxc 1ThE vue cho 
vay, dL den hoat dng cUa Qu bj thu hcp, khó khan trong cong táe tim kiêm, 
phat triên dq an dâu Ui, cho vay. Thvc tê th&i gian qua, vie triCn khai Ngh 
quyEt sO 12iNQ-HDND cUa HDND tinh, daub muc I tub c cho vay cüa Qu 
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chü yu tp trung tal 02 linh viic chü y là: Y th, giáo due; các 11th v'c nay 
thubng hoat dOng  phi thuc vào chinh sách cüa Nhà nithc nên khi có si,r thay doi 
sê bat Igi, Co nguy co i-ni ro cao ye chinh sách, phát sinh nhiêu rüi ro tin dpng 
ánh hiOng den an toàn hoat dông Qu; dàc biêt, nàm 2020 do ành huông djch 
benh covid 19, các tnthng hoc, co so giáo ditc ngCrng hoat dng trong thôi gian 
dài, khO khän trong viêc ira no nén phát sinh no xâu. Ben cnh do, chInh sách in 
dâi dâu ax eác du an y  té, giáo di,ic cUa dja phuong dçr kiên sê thay dOi theo 
huOng bat id ké cà chinh sách d&t dai thay dOi cUng lam ãnh huong không nho 
den llnh c nay. Theo do, cong tác tim kiêm, chçn ice dv an cho vay dii h@n 
tiêp tiic gp nhiêu kho khàn do bi han the ye lTnh vijc cho vay urn ânh hithng 
den ice hoach, chiên In hoat dông dài han cüa Qu9. 

Các dr an thuôe linh vuc lchác theo Nghj quyM so 12/NQ-HDNII) nhir nhà 
Ocho nguôi eó thu nhp thâp, nha a cong nhân, khu cOng nghiêp, di chuyên sap 
xep lai các ccx sO san xuât, cum lang nghC, th I rae thai, nuOc thai,..., Qu van 
cinra tim duqe cac dir an mod thuc cac 111th we nay do quy mO yon nhó, khOng 
dam bão giOi han vn, dv an 1±0 dáp üng cac diéu kien vay vOn, tâi san dam 
bào,... Ngoài ra, mQt s danh muc thuc linh vrc xâhi hóa ha tang xA h'i nhu: 
"khu dan cii, khu dO th4 k/lu tái dinh cii tIc ngudn vOn ngán sac/i n/là nwOv; gidi 
phóng m4t bang cdc dc an do n/là ,nthc lam chz dáu tic" nhiem vu chi trüng vâi 
nhim vii chi cUa Ngân sách nhã rnrâc, ehua dam bào phü hqp vOi quy djnh tai 
Nghi dirt so 138/2007/ND-CP ngày 28/8/2007, NgI4 dinE sO 37/2013/ND-CP 
ngãy 22/4/20 13 cüa Chinh phU vã B Tài chinh d cO 9 kiên ye van dé nay tai 
Cong van so 13070/BTC-TCNH ngày 30/10/2019 ye vic chap hAnh quy djnh 
tai Nghi dnh sO 138/2007/ND-CP ngày 28/8/2007 vâ Nghj dinE  sO 
37/2013/ND-CP ngày 22/4/2013 cua Qu5 Dâu tu phát trin Quàng Nam. 

3.S cn thit phãi ban hãnh Danh muc linh we dan tu, cho vay ella 
Qu5 Dâu tu phát trién Quãng Nam gial don 2021-2025 

-D Qu hoat dong dñng muc dich, ton chi hoat ding là kenh huy dQng 
vOn dê dâu tu, cho vay phat triên KT-XH theo dung dinE htthng quy hoach, ké 
hoach cUa tinh giai doan 2021-2025, theo quy dinh  cüa ChInh phu ye tO chüc vã 
hoat dQng cüa Qu9 dâu tu phát triên da phirong. Nham tháo gâ nhUng han the 
khO khãn troig dau tu, cho vay cac danh mic linh v1c dé Qu5 hoat dQng dung 
dinh huOng phát triên, dê nghi UBNI) tinE báo cáo HDND tinh mO rng hoat 
dQng cho Qu9 vüa dâu tu vüa cho vay và mO rQng danE mijc 11th we dê Qu 
tIm kiêm dig an hieu qua. 

- Dé cO co s& xây drng k hoach thire hiên muc tiêu boat dng, dam bao 
dinh huong phát triên, ke hoach hoat d'ng eüa Qu Dâu tu phat triên Quáng 
Narn giai doan 2021-2025 gän lien vói các chuong trinh hinh dng cUa IJBND 
tinh nhàm triên khai tot Nghi quyêt sO 01-NQ/DFI ngiy 26/10/2020 eüa Dai hOi 
dai biêu Ding bô tinE Quang Nam IAn thu XXII, nhiém k5' 2020-2025; hoat 
dQng cüa Qu can da dng các I1nh nrc dâu Pr, cho vay dim báo phit triên d6ng 
b két cau ha tang kinh tC xã hQi cüa dja phuong, ehia sé các rüi ro trong dAu tu, 
cho vay (nêu Ce). 
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- Kh&c phc &rqc viêc cho vay eác 11th vxc tràng lap vói thim vv chi 
NSNN S Bô Tài chInh da kiên nghj Joai bô t?i Cong van sO 130701BTC-TCNH 
ngày 30/10/2019 ye viec chap hành quy dirth ti Nghj dnh sã 138/2007/ND-CP 
ngày 28/8/2007 và Nghj dinE so 37/2013/ND-CP ngày 22/4/2013 eüa Qu Dâu 
tu phét triên Quàng Nam. 

- Ngay 18/12/2020, Chmnh phU dã ban hành Nghj djnh sO 147/2020/ND-CP 
cô hiu lye tü ngây 0510212021, thay the cho các Ngh dinh sO 138/2007/ND-CP 
ngày 28/8/2007, Nghi dinh so 37/2013/ND-CP ngãy 22/4/2013 Quy djnh ye tO 
chüc và hoat dng cüa Qu Däu tu phãt triên da phuong; trong dO quy djnh vic 
xãy dyng danh me linh we dâu tu, cho vay cüa Qu9 Dãu tu phát triên dja 
phixongtQi DiCu 15, DiCu 16 cüa Nghj djIIh gOm các nOi dung lThh vrc: giáo 
duc, y tê, COng nghip, nOng nghiêp, ngu nghiêp, mOl tnx?ing, náng luqng, nhã a, 
vAn hOa, du ljch, giac thOng, các linh vuc khuykn khich xA hGi  hôa vã các iliTh 
vrc nu tiên phát trién khác theo dinE  huthig phát triên kinh té - xa hOi cüa dja 
phirnng. 

ChinE vi vAy, Qu dã xáy dgng danh rnçrc linE we d&u ftr, the vay càa Qu 
theo các quy djnh môi ti Diêu 15 Nghj dinE s6 147/2020/ND-CP ngày 
18/12/2020 cüa ChInh phü, to chüc lay kiên xem xét vâ duqc HQi dong quãn 
l Qu biêu quyêt dong trinh UBND tinE, HDND tinE thông nEat, tO chat 
triên khai thvc hiên. Qu5i dà cAn cir vào: Nghj quyét so 01-NQ/DH ngày 
26'] 0/2020 cza Dcii hói dqi bieu Dthng bó tin/i Quáng Nam Mn tin? XXII, nhim 
? 2020-2025; Ngh( quyét yd 6&/NQ-HDND ngdy 08/12/2020 cüa HDND tinh 
Quáng Narn ye phát triên kinh te - xà Jioi 5 nám 2021-2025; Quyêt djnh so 
3742/QD- UBND ngày 22/12/2020 ctha UBND tin/i ban hank id hogek Iriên 
fchai Chwcng trinh hthnh dq'ng thy-c hién Nghj quyê't Dgi hi Dáng b tinh ldn 
th& XYJL nh1çm 1 2020-2025; Cong van s 719 7/UBND-KTTH ngày 
08/12/2020 cüa UBND tinh Quang Nam âé xây dkrng dunE rnic linh vvc dãu at, 
cho say cüa Qu$ giai don 202 1-2025 thea quy dinE ti Diêu 15 Nghj djnh 
147120201ND-CP cüa Chinh phil 

Viêc ban hành Danh inuc linE vuc d&u tu, cho vay cUa Qu9 Du fix phát 
triên quang Narn gial doan 202 1-2025 theo the quy djnh mái ti Diêu 15 Ngh 
djnh sO 147/2020/ND-CP dam baa cc sà heat drig cUa Qu là cAn thiêt; và âé 
thrc hien  dung quy dinh, de ngh HDND tinh chap thu@ m& nng hoat dng cho 
phép dâu tu ZTC tiêp, cho vay và mô rng danh mic 11th vrc tao  diêu kien cho 
Qu hoán thânh tOt nhiêm vu. 

(Dan/i myc dtu 1w, c/ia vay cña Qu9 Dáu tic phát trién Qudng Nain gial 
dogn 2021-2025 thea P1w lye din/i kern,) 

4. Kiên ngbj 
Nh&m d Qu5' Dau tix phát trin Quãng Narn hoat th3ng darn bo dUng muc 

tiêu khi thành 1p, là cong cii tài chinh eüa tinh, giàm áp lrc ngân sách nhà nuóc 
trotig dâu tu các du an két câu ha tAng, thu hut at thAn tham gia dâu fix phát 
triên, s dung quay vng von có hiu qua,... tham gia sthi vào Chuong trinh hãnh 
dng thrc hin Ngh quyêt Di hôi Dàng b tinh lan thCr XXII, nhim kSt  2020- 
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2025 cüa UBND tinh, Qu7 Du tu phat trin Quâng Nam kInh d& nghj Sà Tài 
ehInh xem xét, tham muu UBND tinh trmnh HDND tinh quyet djnh süa dôi, ho 
sung daub mc ITnh nrc dâu tu, cho vay cüa Qu Dâu Pr phát triên Quãrig Nam 
giai doan 2021-2025 theo cac quy dinE mói tai Diêu 15 Nghi djnh so 

147/2020/ND-CP; cho phép hoat dng dâu Ui tryc tiêp theo dung chüc nàng 
thim vu quy djnh ti Nghi dinh s 147/2020/ND-CP cüa Chmnh phu. 

Kinh báo cáo Sà Tài chinE, UBND tinE xem xét, giãi quyêt./. 

Ncrinlzdn:J 
- Nbr trén; 
- HDQL Qu52 (b/c); 
- Ban Kiém soát; 
- Ban Giám dac; 
- Luu VT, KHTD./. 

(! !TrvflgShorefuflflANG AtLflrn,th d,th wc 
Thth .w 1w cho wy cyw Qy0 Bp me 
!r th! H 0/ 2Q21 SC thv the,, NQ/2 fi,:a/th; 

 

Nguyn Tiên Thch 
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Phi' Iic 
DANH MVC  LINH VU'C DAU TLI, CHO VAY 

USA QUI DAU flY PHAT TRIEN QUANG NAM GIAI BOiN 202 1-2025 
(Kàtn thea Báo cáo sJ.Q/BC-QDT ngayU/O1/202] ctha Qu9 DTFT Quáng Nam) 

STT Linh nrc du tw, cho vay 

  

I Giáo due, V t 
Ddu tic xdy dyiig, mó rç5ng trzcang hQc, trung thin ddo tao, day nghé, 
dg nghé chat Iiccxng cao 

2 
Dãu tie xáy dzcng, ma róng bénh vién, cci sà khdrn chita bénk, he 
thôngy té cc5ng dong; inua Sam may moe, (rang tItME bly  té 

II Cong nghip 
Ddu tic cdc cite au xdy dyiig két thu hg tdng Khu cOng nghitp, cyun 
cong nghiep. 

2 
Các dr an sthi xuclt cOng nghip, cOng nghip cOng ngh caq, nhà 
xu&ng trong các khu, tm cOng nghip 

III Nông nghip vã phãt triM nOng than 

I 
Diu tie xáy thing, cal too ndng 4 the dr an phyc vy San xuJJ phat 
(men nOng thon, nOng nghip, khu nOng ugh ip cOng ngh cao, nóng 
nghiCp hthi ccx gán v&i phát (Mn du 11th 

IV Ngir ngbip, LAm ughip 

I 
Ddu tie xáy dtrng dg an bdo ye san xudr ngze nghip; thy c4cng, cdi 
Ego ndng cap các d4e an p/we vy sñn xuJt, phát zriên ngzr nghip, 
kinh té bién, hçu con nghê biên 

2 
Odu Ut xdy dyng, cai tao náng cap cac dv an p/we v& san xudt, p/tat 
trién 1dm nghij dc an trOng rfrng de an btho v san ad! 1dm 
nghip, phdt triên cá nguyen liCu, dupv liCu 

V MÔI trcrô'ng, nng krqng 

I 
DOu tic h thng xfe lj ntthc that, rc thai, k/il thai, ddu tie h thO'ng 
tat cM, tdi sü dvng chJt thai, ddu tie san neat các san phdm than 
thin vái mOl trwthig 

2 Dáu tic phOt trién diên, th dung náng lu'c'ng n4ttr&i, náng lieqng gid 
3 Ddu !z md r5ng h thông cap nethe sgch, he thông thaát nithc 
4 Di chuyén, sap xep, hien dal hon the kim nghia trang 

VI Nhã o 

I 
Ddu tie thy dyng the dc an chcr gn vái viCe too t các k/rn dan eze; 
ddu tic các dg an khu pho c/ic (cOp 2, cd'p 3); dáu tie xdy dgng và 
chin/i (rang hodn chinh ha king cdc khu tdidnh cie, Mu dan cit 

2 
Odu tie xOy dy'ng, phdt triên nhà & xâ h3i (nhà 6' cho ngzthi cé thu 
nhçip thdp, nhà ô cho cOng nhan, kj tüc xá smnh viên..) 

VII Van boa, flu 1kb, Tltwo'ng mai 
I Dan twxáy dy'ng, cal tgo khu nghi dwTh-ig yen bién vat cdc 5thnph0n1 
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STT Linh nrc dãu tir, cho vay 
dac thie gán vol du ljch - cOng nghip sgch, du lich - nóng nghip 
sach vii báo v mOi ti-icOng, khu di tic/i lich sü tgi d(a phirong 

2 
Dáu tic xáy ckcng, ma rông siêu till, chq, trung tam thico'ng mgi- d/ch 

Giao thông - VU! 
Ddu tic kit cclii Jig tdng giao thOng, phat trién giao thông kit n3i gii?a 
cac vüng, ha tan; các khu, cyni cOng n;hip vii phát IriS dO IN 

2 
fly dtcng he thông giao thông yen bién vii khu vy'c miS nut, nhom 
dir an trQng diem vii giao thông lien vüng 
Ddu tic, phat tridn hç1  thng phicong tiçn vgn tat cOng cong. v4n tii 
hành khách theo tuyln cOd/nh. 

IX Linh virc iru tiên phát trién khác tai dia phuimg 
Thy theo tfmg giai doan, trong trw&ng hQp tinh cO icu tiên phdt trién 
link vwc khác, Uy ban nhán dan tinh ban hank quyêt S/nh hO sung 
theo Muc 2 Diêu 16ND147. & 



UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NGOẠI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         #SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

V/v góp ý dự thảo Tờ trình của 
UBND tỉnh và Nghị quyết của 
HĐND tỉnh về ban hành danh 

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

Kính gửi: Sở Tài chính.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 405/STC-DN ngày 
26/02/2021 về việc góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của 
HĐND tỉnh về ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư 
phát triển Quảng Nam, sau khi nghiên cứu dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và 
Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Ngoại vụ thống nhất với nội dung của dự thảo.

Sở Ngoại vụ phúc đáp để Sở Tài chính tổng hợp./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT,VP.

PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TƯ PHÁP

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

#SoKyHieuVanBan
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết về danh 
mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ 
Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 
2021-2025

    #DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 405/STC-DN  
ngày 26/02/2021 v/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND 
tỉnh về ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng 
Nam. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị 
quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam 
giai đoạn 2021-2025; Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

1. 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 22, HĐND tỉnh khóa IX (tổ chức 
tháng 3/2021), Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết về 
danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 
2021-2025, để lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan 
là phù hợp.    

2. Cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự 
thảo Nghị quyết; tuy nhiên, Sở Tư pháp có một số ý kiến như sau:

2.1. Tên gọi dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh: Đề nghị viết lại như sau: “Đề nghị 
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”.

2.2. Về căn cứ ban hành:

- Đề nghị bổ sung văn bản sau vào phần căn cứ ban hành văn bản:
“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;”
      - Đề nghị viết lại một số căn cứ cho phù hợp, cụ thể:

“ Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
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;
Xét Tờ trình số…/TTr-UBND ngày…tháng…năm 2021 của Ủy  ban nhân dân 

tỉnh đề nghị 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; Báo cáo thẩm tra số.….…/BC-
HĐND ngày…... .tháng…...năm 2021 của Ban Kinh tế – Ngân sách; ý kiến thảo luận 
của đại biểu Hội đồng nhân tỉnh tại kỳ họp.”.



- Không cần thiết phải sử dụng các văn bản sau làm căn cứ: 
“Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

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;”

2.4. Tiêu đề tại Điều 1 của dự thảo Nghị quyết đề nghị viết lại như sau: “Thống 
nhất thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển 
Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”.

2.5. Về thời điểm có hiệu lực thi hành được quy định tại khoản 3 Điều 2 của dự 
thảo Nghị quyết đề nghị viết lại như sau: “Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam khóa...., kỳ họp thứ....thông qua ngày …tháng…năm 2021 và có hiệu 
lực từ ngày…tháng ...năm 2021.”.

  
  3. Về thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản:  Đề nghị cơ quan soạn thảo nên 

nghiên cứu Mục II, phần I, Phụ lục I và Mẫu 1.1-Nghị quyết (cá biệt) Mục II, phụ 
lục III  ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 
của Chính phủ, để xây dựng lại dự thảo cho phù hợp. Lưu ý: không sử dụng đường gạch 
ngang dưới thẩm quyền ban hành.

Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Tư pháp về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và 
dự thảo Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển 
Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; kính gửi Sở tài chính tỉnh Quảng Nam nghiên cứu 
chỉnh sửa cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL.

KT.GIÁM ĐỐC
                   PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



. UBND TiNH QuANG NAM
DM pIlAT THANH-TRUYEN HiNH

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc I~p - TV do - Hanh plnic

86: gC; IPTTH-KHTV
VIv gop y ban hanh danh muc Iinh \'\IC
dAunr cho vay cua quy dAu tuphat trien

Quang Nam,

Quang Nam, ngay 03 thdng 3 ndm 2021

- SO-tai chinh tinh Quang Nam So·: . ...... ''' ..
Chuyr/n: ..----~ ' ' .

Kinh giri:

Thirc hien thea cong van s6 40S/STC-DN cua Sa Tai ehinh ngay 26/0212021 vS
viec gop y Dir thao To trinh cua UBND tinh va Nghi quyet cua IIDND tinh vS
ban hanh danh muc linh vue d~u tu, eho yay cua Quy D~u tu phat trien Quang
Nam. Qua nghien elm DV thao Dai Phat thanh - Truyen hinh Quang Nam thong
nh~t voi nQi dung cua DV thao do Sa Tai ehinh xay dung va khong co y kiSn gi
them.

biet,
Dai Phat thanh - Truyen hinh Quang Nam kinh giri SoTai chinh tinh diroc

Nui nh~n:
=Nhu tren;

L

Mai Van Ttf
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