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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Quảng Nam, ngày     tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp  

nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

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 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về thành 

lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác quản lý đối với Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;  

Căn cứ Nghị quyết số 192/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Khóa VIII, Kỳ họp thứ 15 về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày ...../ .../2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc thông qua Phương án giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ 

và vừa tỉnh Quảng Nam; 

Xét đề nghị của Hội đồng giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng tại Tờ trình 

số...../TTr-HĐGT ngày   ..../...../202; Sở Tài chính tại Tờ trình số    /TTr-STC 

ngày...../...../2021 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số......./TTr-SNV 

ngày...../...../2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng 

Nam được thành lập theo Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của 

UBND tỉnh. 

1. Tên đơn vị: Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng 

Nam (gọi tắt là Quỹ BLTD).  

Địa chỉ: Số 90 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

2. Lý do giải thể: Thực hiện giải thể bắt buộc theo quy định tại Điều 51 Nghị 

định 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ: không đủ vốn điều lệ tối thiểu, 

không đủ tỷ lệ dư nợ cấp bảo lãnh tín dụng theo quy định pháp luật và chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước hoạt động 

không hiệu quả. 

3. Thời hạn thực hiện và phương án xử lý nguồn vốn: 

a) Chấm dứt hoạt động bảo lãnh tín dụng và các hoạt động có liên quan kể từ 

ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 
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b) Hoàn tất thủ tục thanh lý các hợp đồng; thanh toán các khoản nợ, thuế; 

chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ và các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định pháp luật 

chậm nhất ngày 30/6/2021.  

c) Xử lý nguồn vốn: 

- Đối với nguồn vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp và vốn điều lệ bổ 

sung từ chênh lệch thu – chi 2016 – 2020: 53.364.663.701 đồng và dự kiến chênh 

lệch thu – chi 6 tháng đầu năm 2021 (tạm tính) là 775 triệu đồng (thực tế theo số liệu 

chính thức): Cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam.  

- Đối với nguồn vốn tạm cấp cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng từ nguồn Quỹ Sắp 

xếp doanh nghiệp là 55.308.407.693 đồng: Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu 

UBND tỉnh tạm chuyển cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam tiếp tục quản lý, sử 

dụng và theo dõi cho đến khi có chủ trương của Chính phủ và các Bộ, ngành liên 

quan hướng dẫn về việc sử dụng từ nguồn kinh phí này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện.  

1. Giao Hội đồng giải thể Quỹ BLTD triển khai thủ tục giải thể Quỹ BLTD 

theo Phương án giải thể, Điều 56 Nghị định 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của 

Chính phủ và quy định của pháp luật liên quan. 

2. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy định 

điểm c khoản 3 Điều 1 Quyết định này; thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt chệnh 

lệch thu – chi phát sinh sau ngày 31/12/2020. 

3. Giao Quỹ Đầu tư phát triển (đơn vị nhận ủy thác Quỹ BLTD) thực hiện 

nhiệm vụ quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều 1 Quyết định này và quy định tại 

Điều 55 Nghị định 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, thương binh và Xã hội; Giám đốc Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh Quảng Nam; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam; Hội 

đồng giải thể, Tổ Giúp việc giải thể Quỹ BLTD và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài chính (báo cáo); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo); 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;   

- TTXVN tại Q.Nam; 

- Báo Q.Nam, Đài PT-TH Q.Nam; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, KTN, NC.  

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


