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BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận Danh mục lĩnh vực đầu 

tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương, giai đoạn 2021-2025
 (Báo cáo tại kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh khóa XVII)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

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;

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc chấp thuận Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ 
Đầu tư phát triển Hải Dương, giai đoạn 2021-2025; Ban kinh tế - ngân sách có 
một số ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết
Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương được thành lập tại Quyết định số 

6162/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005. Quỹ được thành lập với mục tiêu hỗ 
trợ đầu tư phát triển cho các thành phần kinh tế thuộc một số ngành, lĩnh vực, 
chương trình kinh tế quan trọng của tỉnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền 
vững của địa phương. Trong đó, đối tượng đầu tư, cho vay của Quỹ được Ủy 
ban nhân dân tỉnh quy định và nêu rõ trong Đề án thành lập Quỹ.

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2020/NĐ-CP 
trong đó quy định: “Trên cơ sở danh mục đề xuất của Quỹ đầu tư phát triển địa 
phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa 
phương”. Do đó, việc Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về việc 
chấp thuận Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Hải 
Dương, giai đoạn 2021-2025 là cần thiết và đúng thẩm quyền.

II. Về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay
Ban kinh tế - ngân sách cơ bản nhất trí với danh mục lĩnh vực đầu tư, cho 

vay do UBND tỉnh trình. Các lĩnh vực được đề xuất đều góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương trên các lĩnh vực: giáo dục, y tế, công 
nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, môi trường, năng lượng, nhà ở, văn hóa, du 
lịch, giao thông, các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa và các lĩnh vực ưu tiên 
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phát triển khác; góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản 
xuất, khắc phục những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid - 19, tạo tiền đề để 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

III. Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:
- Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, ban hành Quyết định danh mục 

lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Hải Dương giai đoạn 2021-
2205. Cần quy định cụ thể, rõ ràng thứ tự ưu tiên, điều kiện, thời hạn, lãi suất 
cho vay tối thiểu và tài sản đảm bảo đối với từng nhóm đối tượng; trên cơ sở tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ 
nhưng vẫn đảm bảo an toàn nguồn vốn và tài sản; từng bước giảm và đưa tỷ lệ 
nợ xấu về ngưỡng an toàn. 

- Hoạt động đầu tư và cho vay của Quỹ phải đảm bảo theo các quy định 
tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan; 
việc sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để đầu tư không thuộc phạm vi đầu tư công; 
thực hiện phân loại nợ, trích lập quỹ dự phòng và xử lý rủi ro trong hoạt động 
cho vay theo đúng quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu trình HĐND tỉnh bổ sung 
vốn Điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn theo 
đúng quy định;

IV. Về Dự thảo Nghị quyết: Nhất trí với các nội dung của Dự thảo Nghị 
quyết. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ý 
kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn 
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa từ 
ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách. Đề nghị HĐND 
tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu KTNS, VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

Trịnh Thúy Nga
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