ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2977 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sắp xếp, kiện toàn các Quỹ: Đầu tư phát triển Quảng Nam,
Phát triển đất tỉnh Quảng Nam, Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam,
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 năm 2015;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều Luật các tổ chức tín dụng năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Nghị định số
37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 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 Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất;
Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân
sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Chu Lai tỉnh Quảng Nam; Quyết
định số 2571/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi
tên Quỹ Đầu tư phát triển Chu Lai tỉnh Quảng Nam thành Quỹ Đầu tư phát triển
Quảng Nam; Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Nam; Quyết định số
3809/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ
Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 13/4/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ
và vừa tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 3844/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh ban hành Đề án sắp xếp, kiện toàn các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài
ngân sách Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam tại Tờ trình
số 31/TTr-QĐT ngày 29/8/2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1880/TTrSNV ngày 06/9/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sắp xếp, kiện toàn các (04) Quỹ: Đầu tư phát triển Quảng Nam,
Phát triển đất tỉnh Quảng Nam, Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam, Bảo lãnh tín
dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam; cụ thể như sau:
1. Kiện toàn tổ chức bộ máy:
a) Thành lập 01 (một) Hội đồng quản lý Quỹ để quản lý các Quỹ. Thành
phần Hội đồng quản lý Quỹ gồm 07 thành viên, trong đó: Chủ tịch Hội đồng quản
lý là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng
quản lý là Giám Đốc Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam; các thành viên khác là
đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài
nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh.
b) Thành lập 01 (một) Ban Kiểm soát Quỹ để thực hiện kiểm tra, giám sát
các Quỹ theo quy định. Thành phần Ban Kiểm soát Quỹ gồm 03 thành viên, trong
đó: Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách là Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư
phát triển Quảng Nam và 02 thành viên kiêm nhiệm là công chức của Sở Tài
chính, Văn phòng UBND tỉnh.
c) Sử dụng bộ máy điều hành, con dấu hiện có của Quỹ Đầu tư phát triển
Quảng Nam để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động các Quỹ.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
quản lý hoạt động và nguồn vốn các Quỹ: Phát triển đất tỉnh Quảng Nam, Hỗ trợ
ngư dân tỉnh Quảng Nam, Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng
Nam theo quy định pháp luật.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 01 (một) Điều lệ tổ chức và hoạt động
làm cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Quỹ theo quy định.
4. Tên giao dịch của Quỹ:
a) Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam.
b) Tên quốc tế: Quang Nam Development Investment Fund.
c) Tên viết tắt: QNIF
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thẩm định, tham mưu trình Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của Quỹ
theo quy định pháp luật.
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2. Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các Quỹ thủ tục
giao, nhận vốn, tài sản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động ủy thác và nhận
ủy thác; việc hạch toán, theo dõi nguồn vốn, cơ chế quản lý tài chính của Quỹ
theo quy định.
3. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng tôn
chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ các Quỹ; triển khai thực hiện công tác nhận
ủy thác, cơ chế tài chính và hạch toán nguồn vốn các Quỹ theo đúng quy định
pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ.
4. Giám đốc các Quỹ: Phát triển đất tỉnh Quảng Nam, Hỗ trợ ngư dân tỉnh
Quảng Nam, Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam chịu
trách nhiệm:
a) Tổng hợp quyết toán, kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo bàn giao cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng
Nam nhận ủy thác đúng thời hạn tại Quyết định này.
b) Tổ chức thực hiện hoàn thành công tác bàn giao thực trạng nguồn vốn,
tài sản, số dư các quỹ, kinh phí hoạt động, các hồ sơ, tài liệu liên quan cho Quỹ
Đầu tư phát triển, hạn cuối vào ngày 31/10/2019.
5. Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam chịu trách nhiệm tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật, Điều lệ tổ
chức và hoạt động của Quỹ và Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, các quy định
trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ,
Tài chính; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc các Quỹ; Chủ tịch UBND
các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT TU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- CPVP; các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, NC.
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