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

 
Số:  2316 /VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày  21 tháng 6  năm 2018 

 

V/v đề xuất của  
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh 

 

                                
                                  Kính gửi:  
                                                 - Sở Tài chính; 
                                                 - Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 
                                                 - Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 
 

        Xem xét Báo cáo số 45/BC-QĐTPT ngày 14/6/2018 về tình hình hoạt động 
của Quỹ Đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, 
Tờ trình số 02/TTr-QĐTPT ngày 11/01/2018 của Quỹ Đầu tư phát triển về việc 
phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2018 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao Sở Tài chính chủ động nhập nguồn vốn điều lệ (sau khi bố trí 
được nguồn vốn) cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh theo quy định. 

2. Giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các Ngân hàng 
thương mại đã tham gia ký cam kết với UBND tỉnh về thực hiện Chính sách 
“Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để 
thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020” khẩn trương 
triển khai, thực hiện Chính sách đảm bảo hiệu quả theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chủ 
động phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình thực hiện; báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

3. Yêu cầu Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh hoàn chỉnh lại dự thảo Kế hoạch tài 
chính năm 2018 của Quỹ (tập trung rà soát loại các khoản chi phí chưa cần 
thiết…) đảm bảo hiệu quả, thiết thực phù hợp với đặc thù hoạt động của Quỹ. 
Thời gian hoàn thành, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ trước ngày 
10/7/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở:  KH&ĐT, GTVT, NN&PTNT; 
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Các Ngân hàng TM trên địa bàn;  
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD).  
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