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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 99/2010/NQ-HðND Rạch Giá, ngày 13 tháng 01 năm 2010 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thành lập Quỹ ðầu tư phát triển Kiên Giang 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

 KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI SÁU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ ðầu tư phát triển ñịa phương; 

Căn cứ Thông tư số 139/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Quỹ ðầu tư phát triển ñịa phương; Quyết ñịnh 

số 07/2008/Qð-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 

ban hành ðiều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ ðầu tư phát triển ñịa phương; 

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ ðầu tư phát triển Kiên Giang; Báo cáo 

thẩm tra số 01/BC-BKTNS ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân 

sách Hội ñồng nhân dân và ý kiến của các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,  

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh tán thành ðề án thành lập Quỹ ðầu tư phát triển 

Kiên Giang và Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban 
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nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ ðầu tư phát triển Kiên Giang. Nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Vốn ñiều lệ ñăng ký: 120.000.000.000 ñồng. 

2. Nguồn bổ sung vốn hoạt ñộng hàng năm: 

- Ngân sách cấp bổ sung hàng năm: ñược bố trí trong dự toán chi ngân sách hoặc 

nguồn tăng thu ngân sách ñịa phương hàng năm và ñược bổ sung từ Quỹ ðầu tư phát 

triển theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 6 ðiều 40 của Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP. 

- Tiền ñóng góp tự nguyện, các khoản viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước và các khoản thu khác theo quy ñịnh của pháp luật ñể hình thành 

vốn chủ sở hữu. 

- Vốn góp của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang và 

vốn góp của các doanh nghiệp khác.  

3. Phạm vi hoạt ñộng: Quỹ ðầu tư phát triển Kiên Giang ñược thực hiện theo 

quy ñịnh tại ðiều 4 của Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007. 

4. Cơ cấu tổ chức của Quỹ ðầu tư phát triển Kiên Giang gồm có: Hội ñồng quản 

lý, Ban Kiểm soát và bộ máy ñiều hành. 

Chuyển bộ máy ñiều hành của Quỹ Bảo lãnh tín dụng hiện nay gồm Giám ñốc, 

Phó Giám ñốc, Kế toán trưởng và các cán bộ chuyên môn (06 người), sang thành lập 

bộ máy ñiều hành của Quỹ ðầu tư phát triển Kiên Giang.  

ðiều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thông qua. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

Hội ñồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thành lập Quỹ 

ðầu tư phát triển; phê duyệt ðiều lệ Tổ chức và Hoạt ñộng của Quỹ ðầu tư phát triển 

Kiên Giang và chỉ ñạo, triển khai các cấp, các ngành, các ñịa phương thực hiện nghị 

quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và các ñại biểu 

Hội ñồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ 

việc thực hiện Nghị quyết này. 
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp 

thứ hai mươi sáu thông qua./. 

 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

ðào Nghĩa Nghiêm 
 


