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V/v đề xuất phê duyệt Kế hoạch 
tài chính năm 2019 của 

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh 

 

                                
                             

Kính gửi: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 
 

 

Xem xét Tờ trình số 11/TTr-QĐTPT của Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển 
tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Công Trưởng có ý kiến như sau:  

- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
nghiên cứu kiện toàn lại nhân sự tại các phòng, ban trực thuộc đảm bảo hoạt động 
của Quỹ hiệu quả, thiết thực; báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ trước ngày 
22/02/2019.  

- Mức chi tiền công, lương, phụ cấp dự kiến năm 2019 do Giám đốc Quỹ 
đề xuất tại Tờ trình nêu trên là cao, chưa phù hợp, trong khi hoạt động  thực tiễn 
của Quỹ phát sinh nghiệp vụ không nhiều. Yêu cầu Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh rà 
soát, hoàn chỉnh lại dự thảo Kế hoạch tài chính năm 2019 đảm bảo phù hợp với 
đặc thù hoạt động của Quỹ; thời gian hoàn thành, báo cáo Chủ tịch Hội đồng 
quản lý Quỹ trước ngày 28/02/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở:  KH&ĐT, TC; 
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD).  
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