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NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư Phát triển
thành phố Đà Nẵng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẰNG
KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính
phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số
37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25/02/2014 của Bộ Tài chính hướng
dẫn cơ chế tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;
Căn cứ Công văn số 10272/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Văn
phòng Chính phủ; Công văn số 11692/BTC-NSNN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ
Tài chính về việc báo cáo tình hình sử dụng Ngân sách địa phương ủy thác cho Quỹ
Đầu tư phát triển địa phương cho doanh nghiệp vay tháo gỡ khó khăn;
Sau khi nghe Tờ trình số 9374/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của
UBND thành phố về đề nghị phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư
Phát triển thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân
dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển
thành phố Đà Nẵng như sau:
1. Vốn điều lệ bổ sung: 418.194 triệu đồng (Bốn trăm mười tám tỷ, một trăm
chín mươi bốn triệu đồng) gồm:
- Ngân sách cấp 150.000 triệu đồng từ thu hồi các nguồn vốn đã ủy thác cho Quỹ
Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng;
- Thu hồi vốn ngân sách thành phố đã đầu tư vào Công ty TNHH MTV Cấp nước
Đà Nẵng là: 241.471 triệu đồng;
- Lãi tiền gửi phát sinh từ vốn nhận ủy thác 120 tỷ đồng phải nộp ngân sách:
6.497 triệu đồng;

- Lãi cho vay từ nguồn vốn nhận ủy thác cho vay xuất khẩu còn phải nộp ngân
sách (50%): 1.979 triệu đồng;
- 50% lãi cho vay còn phải nộp ngân sách (sau khi trừ phí nhận ủy thác 50%) đối
với hợp đồng ủy thác 50 tỷ đồng để cho Công ty CP Trung Nam vay đầu tư Dự án BT
đường Nguyễn Tất Thành nối dài vào Khu đô thị Quang Nam - Thuỷ Tú là 2.809 triệu
đồng;
- Nguồn vốn chủ sở hữu khác hiện có của Quỹ: 15.438 triệu đồng.
2. Vốn điều lệ của Quỹ sau khi được bổ sung là 880.000 triệu đồng (Tám trăm
tám mươi tỷ đồng).
Điều 2. Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ để thực
hiện cho vay, đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Điều 4. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 20112016, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015./.
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