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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Trang

Quyết ñịnh số 08/2019/Qð-UBND ban hành Quy chế phối hợp
giữa Công an tỉnh và Cơ quan chuyên môn về xây dựng trong
công tác quản lý ñầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy
ñối với dự án, công trình sử dụng vốn khác trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
19-02-2019

Quyết ñịnh số 423/Qð-UBND về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm
cán bộ lãnh ñạo, quản lý: ông Trần Quang Khoát giữ chức vụ
Phó Hiệu trưởng Trường Cao ñẳng Nghề Thừa Thiên Huế.
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20-02-2019

Quyết ñịnh số 428/Qð-UBND về việc công bố số liệu tỷ lệ dân số
sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch tỉnh Thừa Thiên Huế
năm 2018.
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22-02-2019

Quyết ñịnh số 453/Qð-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh
tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Quyết ñịnh số 454/Qð-UBND ban hành ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng
của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Quyết ñịnh số 455/Qð-UBND về việc thành lập Quỹ ðầu tư
phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

35

22-02-2019

Quyết ñịnh số 456/Qð-UBND ban hành ðiều lệ tổ chức và
hoạt ñộng của Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

38

14-02-2019

Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường quản lý các loại hình
kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt ñộng văn hóa gây tiếng ồn,
làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 08/2019/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Cơ quan chuyên môn
về xây dựng trong công tác quản lý ñầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy
ñối với dự án, công trình sử dụng vốn khác trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 79/2014/Nð-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa ñổi
bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ
về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ
về quản lý dự án ñầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2017/Nð-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6
năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng;
Căn cứ Quy chế số 01/QCPH-BCA-BXD ngày 13 tháng 02 năm 2018 của
Bộ Công an và Bộ Xây dựng về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong
công tác quản lý ñầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy ñối với dự án, công trình;
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Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Công an tỉnh.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh
và Cơ quan chuyên môn về xây dựng của tỉnh (bao gồm các sở: Xây dựng, Giao thông
Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Ban quản lý Khu kinh tế,
công nghiệp tỉnh; Phòng chuyên môn có chức năng quản lý xây dựng trực thuộc
Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong công tác quản lý ñầu tư xây dựng và phòng cháy,
chữa cháy ñối với các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn khác trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2019.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Công an tỉnh;
Giám ñốc các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Công Thương; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng
các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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QUY CHẾ
Phối hợp giữa Công an tỉnh và Cơ quan chuyên môn về xây dựng trong công tác
quản lý ñầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy ñối với dự án, công trình
sử dụng nguồn vốn khác trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 08/2019/Qð-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy chế này quy ñịnh nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp
giữa Công an tỉnh và Cơ quan chuyên môn về xây dựng trong công tác thẩm ñịnh
thiết kế xây dựng và thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra nghiệm thu
về phòng cháy và chữa cháy, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình
xây dựng ñưa vào sử dụng; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; trao ñổi thông tin có
liên quan về quản lý ñầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy ñối với dự án, công trình
sử dụng nguồn vốn khác theo quy ñịnh ñược ñầu tư xây dựng trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng ñối với:
a) Công an tỉnh và một số phòng, ban trực thuộc Công an tỉnh;
b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng của tỉnh (bao gồm: các Sở quản lý công trình
xây dựng chuyên ngành; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Phòng, ban có
chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện).
c) Chủ ñầu tư các dự án ñầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn khác có yêu cầu
thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, ñược quy ñịnh tại Phụ lục IV ban hành
kèm theo Nghị ñịnh số 79/2014/Nð-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết
thi hành một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa ñổi bổ sung một
số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
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ðiều 3. Giải thích từ ngữ và viết tắt
- Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: bao gồm các sở: Xây dựng,
Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải.
- Thẩm ñịnh thiết kế xây dựng: bao gồm: Thẩm ñịnh thiết kế cơ sở; Thẩm ñịnh
thiết kế kỹ thuật xây dựng hoặc thiết kế bản vẽ thi công.
- Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy: bao gồm: Thẩm duyệt thiết kế
cơ sở; Thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.
- Thời gian quy ñịnh ở Quy chế này là: ngày làm việc (không tính các ngày nghỉ
theo quy ñịnh).
- Từ ngữ viết tắt:
+ Phòng cháy và chữa cháy: PCCC
+ Ủy ban nhân dân: UBND.
+ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: UBND cấp huyện.
+ Quy phạm pháp luật: QPPL
ðiều 4. Nguyên tắc phối hợp
1. Tuân thủ chủ trương, ñường lối, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước,
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan.
2. Chủ ñộng, thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, bảo ñảm yêu cầu chất lượng, tiến ñộ
công việc; bảo ñảm việc cung cấp thông tin và chế ñộ bảo mật thông tin theo quy ñịnh
của pháp luật.
3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các bên trong công tác phối hợp.
4. ðảm bảo quy trình phối hợp rõ ràng và tạo thuận lợi tối ña cho nhà ñầu tư
trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan.
ðiều 5. Phương thức phối hợp
1. Cử người phối hợp trực tiếp:
Khi triển khai các hoạt ñộng có liên quan, cơ quan chủ trì có văn bản ñề nghị
cử người tham gia phối hợp trực tiếp, cơ quan ñược ñề nghị có trách nhiệm trả lời về việc
cử người tham gia. Người ñược cử tham gia phải thực hiện theo nhiệm vụ phối hợp ñược
phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và có trách nhiệm báo cáo
kết quả thực hiện nhiệm vụ với lãnh ñạo cơ quan quản lý trực tiếp.
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2. Tổ chức họp:
Khi có yêu cầu tổ chức cuộc họp (thẩm ñịnh thiết kế xây dựng, thanh tra, kiểm tra
nghiệm thu hạng mục công trình, công trình…) các ñơn vị, cá nhân trực thuộc các cơ quan
ñược giao làm ñầu mối thực hiện quy chế cần trao ñổi trước về nội dung cuộc họp
(bằng văn bản hoặc email công vụ theo quy ñịnh tại ðiều 9 Quy chế này) và chuẩn bị
các ñiều kiện cần thiết cho việc tổ chức cuộc họp trước khi chính thức mời ñại diện
lãnh ñạo các cơ quan tham gia.
1. Cung cấp thông tin, tài liệu và trao ñổi ý kiến:
Khi cần cung cấp thông tin, tài liệu hoặc trao ñổi ý kiến phục vụ việc triển khai
nhiệm vụ theo quy ñịnh thì cơ quan có nhu cầu cần có văn bản ñề nghị cung cấp thông tin,
tài liệu. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược văn bản, cơ quan
ñược ñề nghị có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan có nhu cầu.
Trường hợp không thực hiện ñược thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
2. Tổ chức hội nghị, hội thảo và thành lập các ñoàn kiểm tra liên ngành.
Chương II
NỘI DUNG PHỐI HỢP
ðiều 6. Phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
liên quan ñến công trình xây dựng có yêu cầu về PCCC tại ñịa phương
1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng và Công an tỉnh thường xuyên chủ ñộng
rà soát các văn bản QPPL liên quan ñến công trình xây dựng có yêu cầu về phòng cháy
và chữa cháy thuộc chuyên môn, nghiệp vụ của mình ñể cùng thống nhất tham mưu,
ñề xuất UBND tỉnh ban hành các quy ñịnh cụ thể việc thực hiện các văn bản QPPL của
cơ quan quản lý nhà nước cấp trên tại ñịa phương, theo quy ñịnh tại ðiều 28, Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
2. Khi tham gia việc phối hợp xây dựng văn bản QPPL liên quan ñến công trình
xây dựng có yêu cầu về PCCC tại ñịa phương, cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp có
trách nhiệm:
a) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm gửi dự thảo bằng văn bản ñể xin ý kiến cơ quan
phối hợp và nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia;
b) Cơ quan phối hợp cử người có kiến thức chuyên môn ñể tham gia ban soạn thảo
và góp ý vào các văn bản dự thảo;
3. Trong quá trình thực hiện phối hợp, các cơ quan chủ ñộng trao ñổi thông tin,
ñảm bảo tiến ñộ và kịp thời cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan.
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ðiều 7. Phối hợp trong công tác thẩm ñịnh thiết kế xây dựng và thẩm duyệt
thiết kế về PCCC
1. Khi tổ chức thẩm duyệt thiết kế về PCCC ñối với dự án, công trình, trường hợp
cần thiết Công an tỉnh có văn bản ñề nghị Cơ quan chuyên môn về xây dựng tham gia
phối hợp hoặc ngược lại. Cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia bằng văn bản hoặc
cử người có chuyên môn, nghiệp vụ tham gia. Thời gian thực hiện theo quy ñịnh tại
ðiều 5 Quy chế này.
2. Trong quá trình thực hiện công tác thẩm ñịnh thiết kế xây dựng, Cơ quan
chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp theo văn bản góp ý về
PCCC hoặc giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC ñối với dự án, công trình
thuộc ñối tượng phải thẩm duyệt về PCCC.
3. Trong quá trình thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC, Công an tỉnh
có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp theo các văn bản chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng
và bố trí công năng của dự án, công trình.
4. Thực hiện liên thông trong công tác thẩm ñịnh thiết kế xây dựng và thẩm duyệt
thiết kế về PCCC, trong ñó Cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì nhận hồ sơ chuyển
Công an tỉnh thực hiện, cụ thể như sau:
- Khi Chủ ñầu tư nộp hồ sơ ñề nghị thẩm ñịnh thiết kế xây dựng tại các Cơ quan
chuyên môn về xây dựng thì các Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm
chuyển bộ hồ sơ (thành phần hồ sơ theo quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 15 Nghị ñịnh
79/2014/Nð-CP) ñến Công an tỉnh ñể thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Việc luân chuyển
hồ sơ giữa các cơ quan ñược thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc (ñối với thẩm ñịnh thiết kế cơ sở,
thiết kế quy hoạch), hoặc 10 (mười) ngày làm việc (ñối với thẩm ñịnh thiết kế kỹ thuật)
kể từ khi nhận ñược hồ sơ của Cơ quan chuyên môn về xây dựng, Công an tỉnh phải
có kết quả thẩm duyệt thiết kế về PCCC ñối với hồ sơ thiết kế công trình bao gồm:
Văn bản góp ý giải pháp về PCCC ñối với hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế quy hoạch;
Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC hoặc Văn bản thống nhất về PCCC
ñối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật; Văn bản kiến nghị ñiều chỉnh, bổ sung một số nội dung
liên quan ñến PCCC ñối với hồ sơ thiết kế công trình (nếu hồ sơ thiết kế chưa ñảm bảo
yêu cầu về PCCC) gửi Cơ quan chuyên môn về xây dựng ñể tổng hợp, thẩm ñịnh thiết kế
ñối với dự án, công trình.
- Trong một số trường hợp, Chủ ñầu tư chủ ñộng nộp hồ sơ trực tiếp tại
Công an tỉnh thì cơ quan Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh sẽ thực hiện việc thẩm duyệt
theo ñúng quy ñịnh, sau khi có kết quả thì sẽ gửi 01 bản ñến Cơ quan chuyên môn về
xây dựng ñể tập hợp, thẩm ñịnh thiết kế ñối với công trình.
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5. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm ñịnh thiết kế xây dựng
ñối với các dự án, công trình có yêu cầu về PCCC có trách nhiệm tổ chức thẩm ñịnh,
thẩm duyệt và thông báo kết quả cho chủ ñầu tư, chủ ñộng cắt giảm thời gian thực hiện
theo như Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh về
triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
ðiều 8. Phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình
xây dựng và kiểm tra nghiệm thu về PCCC
Nội dung phối hợp thực hiện áp dụng theo Quy trình Phối hợp kiểm tra công tác
nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra, nghiệm thu phòng cháy và
chữa cháy trên ñịa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2555/Qð-UBND ngày 02
tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).
ðiều 9. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong
ñầu tư xây dựng, PCCC
1. Khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Công an tỉnh có thể ñề nghị
Cơ quan chuyên môn về xây dựng phối hợp và ngược lại.
2. Khi phối hợp kiểm tra liên ngành về công tác ñầu tư xây dựng và phòng cháy,
chữa cháy, các cơ quan thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo chức năng,
nhiệm vụ. Trường hợp khi kiểm tra có những sai phạm liên quan ñến lĩnh vực của ngành
nào thì ngành ñó xử lý vi phạm theo quy ñịnh.
ðiều 10. Phối hợp trong công tác trao ñổi thông tin
1. Công an tỉnh và Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm trao ñổi,
cung cấp thông tin về kết quả thực hiện quản lý ñầu tư xây dựng, PCCC ñối với dự án,
công trình theo nội dung phối hợp tại ðiều 6, ðiều 7, ðiều 8 của Quy chế này.
ðể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện công tác thẩm ñịnh, thẩm duyệt, các cơ quan
thực hiện trao ñổi thông tin liên quan (căn cứ vào thời gian ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
và hẹn trả kết quả; các văn bản yêu cầu chủ ñầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ; kết quả
thẩm ñịnh, lấy ý kiến, trao ñổi nghiệp vụ) theo thứ tự ưu tiên:
- Trao ñổi thông tin thông qua ñịa chỉ Email công vụ của mỗi cơ quan;
- Gửi công văn qua ñường bưu ñiện hoặc fax.
2. Các cơ quan thống nhất cử cán bộ tham gia dự hội nghị sơ kết, tổng kết những
nội dung liên quan ñến phạm vi phối hợp giữa các bên; phối hợp tổ chức khảo sát, nắm
tình hình; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa ñàm về lĩnh vực ñầu tư xây dựng,
PCCC... phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.
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Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 11. Tổ chức thực hiện
1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức
triển khai thực hiện Quy chế này.
ðể cụ thể hóa nội dung quy chế áp dụng trong thực tiễn, trên cơ sở thống nhất
ñề xuất của Công an tỉnh và Cơ quan chuyên môn về xây dựng của tỉnh, UBND tỉnh
chỉ ñạo giao nhiệm vụ cho ñơn vị cụ thể ñể chủ trì, xây dựng Quy trình liên thông
phối hợp thực hiện cụ thể (nếu cần), trong ñó nêu rõ các nội dung cơ bản và cần thiết
về: thành phần hồ sơ cần nộp cho từng thủ tục; trình tự các bước phối hợp thực hiện;
thời gian thực hiện; cách thức luân chuyển hồ sơ cũng như kết quả thẩm ñịnh; sản phẩm
cụ thể; phí, lệ phí (nếu có); các biểu mẫu cần thiết kèm theo.
2. Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát, xây dựng quy trình
giải quyết TTHC về thẩm ñịnh, thẩm duyệt theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và
niêm yết công khai trên Trang thông tin ñiện tử của ñơn vị.
3. Những nội dung liên quan ñến công tác phối hợp trong công tác quản lý
ñầu tư xây dựng và PCCC ñối với dự án, công trình sử dụng nguồn vốn khác trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế không thực hiện theo Quy chế này thì thực hiện theo các quy ñịnh
hiện hành của Nhà nước.
4. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có phát sinh vướng mắc, yêu cầu các
cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Công an tỉnh ñể tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 02-3-2019

11

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 423/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm cán bộ lãnh ñạo, quản lý
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm
cán bộ, công chức lãnh ñạo;
Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ,
công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều ñộng Trần Quang Khoát, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề
Quảng ðiền trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền ñến nhận công tác tại
Trường Cao ñẳng Nghề Thừa Thiên Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng
Trường Cao ñẳng Nghề Thừa Thiên Huế.
Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2019 cho ñến ngày 19 tháng 02
năm 2024.
Mức phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền, Hiệu trưởng Trường Cao ñẳng Nghề Thừa Thiên Huế,
thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Trần Quang Khoát chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 428/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố số liệu tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh
và nước sạch tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 104/2000/Qð-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và
vệ sinh môi trường nông thôn ñến năm 2020;
Theo ñề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số
185/TTr-SNNPTNT ngày 15 tháng 02 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố số liệu tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch
năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:
- Chỉ số 1: Tỷ lệ dân số toàn tỉnh sử dụng nước hợp vệ sinh: 99%.
- Chỉ số 2: Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh: 99%.
- Chỉ số 3: Tỷ lệ dân số toàn tỉnh sử dụng nước sạch ñạt quy chuẩn kỹ thuật
Quốc gia (QCVN 02:2009/BYT): 87%.
- Chỉ số 4: Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch ñạt quy chuẩn kỹ thuật
Quốc gia (QCVN 02:2009/BYT): 80%.
Các chỉ số sau khi công bố ñược chuyển lên Cổng thông tin ñiện tử của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế ñể các tổ chức, cá nhân có
thể tra cứu, sử dụng khi cần thiết.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở: Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và ðào tạo, Tài nguyên và Môi trường,
Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế;
Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Thủ trưởng các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phươngăn Cao

CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 02-3-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 453/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 02 năm 2019
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2018/Nð-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ
về việc thành lập, tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp
nhỏ và vừa;
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 7 về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho
doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
Thừa Thiên Huế với các nội dung chính như sau:
1. Tên gọi: Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
Thừa Thiên Huế.
Tên viết tắt: Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðịa vị pháp lý: Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây gọi tắt
là Quỹ) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế; hoạt ñộng không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn;
thực hiện chức năng cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy ñịnh
tại Nghị ñịnh số 34/2018/Nð-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc
thành lập, tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
(Nghị ñịnh số 34) và pháp luật có liên quan.
Quỹ hoạt ñộng theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do
Nhà nước nắm giữ 100% vốn ñiều lệ theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 34 và pháp luật
liên quan khi không quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 34.
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3. Tư cách pháp nhân: Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn ñiều lệ, có báo cáo
tài chính riêng, có con dấu, ñược mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng
thương mại hoạt ñộng hợp pháp tại Việt Nam theo quy ñịnh của pháp luật.
4. Nguyên tắc hoạt ñộng:
a) Quỹ hoạt ñộng theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo ñảm an toàn vốn.
b) Quỹ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của mình.
c) Quỹ chỉ ñược thực hiện cấp bảo lãnh tín dụng ñối với các khoản vay ñúng
ñối tượng và ñủ ñiều kiện bảo lãnh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 34 của Chính phủ.
d) Quỹ ưu tiên thực hiện bảo lãnh tín dụng ñối với các doanh nghiệp nhỏ và
vừa thuộc các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 34.
5. Vốn hoạt ñộng:
Vốn ñiều lệ: 100.000.000.000 ñồng (Một trăm tỷ ñồng); ñược phân bổ từ
nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ ñầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp
nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. Ủy thác cho Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức quản lý,
ñiều hành hoạt ñộng của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
Thừa Thiên Huế; bộ máy bao gồm: Chủ tịch; Kiểm soát viên; Giám ñốc Quỹ là các
thành viên tương ứng liên quan của Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
hoạt ñộng kiêm nhiệm.
ðiều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị liên quan:
1. Sở Tài chính:
a) Trình cấp có thẩm quyền thay ñổi vốn ñiều lệ cho Quỹ.
b) Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
hướng dẫn nghiệp vụ hoạt ñộng Quỹ.
c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của Quỹ,
bảo ñảm Quỹ hoạt ñộng ñúng quy ñịnh, bảo ñảm an toàn vốn, có hiệu quả, bảo toàn
và phát triển vốn.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế:
a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng của Quỹ theo quy ñịnh,
tham gia kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của Quỹ.
b) Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn nghiệp vụ hoạt ñộng Quỹ.
3. Sở Nội vụ căn cứ ðề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp
vừa và nhỏ tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh thông qua và các
quy ñịnh liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức bộ máy của Quỹ; trình
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh bổ nhiệm các chức danh của Quỹ (trên cơ sở
ñề nghị của Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế).
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4. Sở Kế hoạch và ðầu tư thường xuyên trao ñổi, cung cấp thông tin cho Quỹ
về tình hình tổ chức hoạt ñộng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn.
5. Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức quản lý, ñiều hành
hoạt ñộng của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
theo ñúng quy ñịnh của hợp ñồng ủy thác và nhận ủy thác giữa Quỹ bảo lãnh tín dụng
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế và Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh
Thừa Thiên Huế.
6. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế:
a) Chủ ñộng cung cấp thông tin về tình hình hoạt ñộng và nhu cầu vốn bảo lãnh
tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn tỉnh cho Quỹ.
b) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng Dự án, Phương án sản xuất
kinh doanh khả thi, phù hợp với thực tế hoạt ñộng của các doanh nghiệp làm căn cứ
ñể Quỹ thực hiện việc cấp bảo lãnh tín dụng.
c) Phối hợp với Quỹ trong việc hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoàn chỉnh
hồ sơ pháp lý ñể ñược cấp bảo lãnh tín dụng.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ,
Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư; Giám ñốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh
tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội ñồng quản lý và
Giám ñốc Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ tịch, Kiểm soát viên,
Giám ñốc Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 454/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 02 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ Bảo lãnh tín dụng
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2018/Nð-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ
về việc thành lập, tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp
nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 453/Qð-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng
Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Giao Chủ tịch Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ ñạo hoạt ñộng của Quỹ theo ñúng ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng
Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế và các quy ñịnh
hiện hành của Nhà nước.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, Tài chính,
Kế hoạch và ðầu tư; Giám ñốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế;
Hội ñồng Quản lý và Giám ñốc Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ tịch,
Kiểm soát viên và Giám ñốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; thủ trưởng
các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ðIỀU LỆ
Tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ Bảo lãnh tín dụng
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 454/Qð-UBND
Ngày 22 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Giải thích từ ngữ
Ngoài các thuật ngữ quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 34/2018/Nð-CP ngày 08 tháng 3
năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ bảo lãnh
tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau ñây gọi tắt là Nghị ñịnh số 34/2018/Nð-CP),
trong ðiều lệ này, những thuật ngữ dưới ñây sẽ ñược hiểu như sau:
1. “Vốn ñiều lệ” là mức vốn quy ñịnh tại ðiều lệ này.
2. “Vốn ñiều lệ thực có” là số vốn ñiều lệ ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh thực cấp
cho Quỹ và ñược phản ánh trên sổ sách kế toán của Quỹ ñể hoạt ñộng theo quy ñịnh
tại Nghị ñịnh số 34/2018/Nð-CP.
ðiều 2. Tên gọi, trụ sở, thời gian hoạt ñộng và vốn ñiều lệ của Quỹ
1. Tên gọi của Quỹ: Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
Thừa thiên Huế.
Tên viết tắt: Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðịa chỉ trụ sở chính: ðặt tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Thời gian hoạt ñộng: 20 năm, kể từ năm 2019 và có thể kéo dài cho phù hợp
với thực tế hoạt ñộng.
4. Vốn ñiều lệ: 100.000.000.000 ñồng (Một trăm tỷ ñồng); ñược phân bổ từ
nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ ñầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp
nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. ðịa vị pháp lý, tư cách pháp nhân và ñại diện theo pháp luật
1. Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Thừa Thiên Huế là quỹ tài chính nhà nước ngoài
ngân sách do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập theo Quyết ñịnh số 453/Qð-UBND
ngày 22 tháng 02 năm 2019, hoạt ñộng không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển
vốn; thực hiện chức năng cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 34/2018/Nð-CP và pháp luật có liên quan. Quỹ Bảo lãnh
tín dụng hoạt ñộng theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước
nắm giữ 100% vốn ñiều lệ theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 34/2018/Nð-CP và pháp luật
có liên quan khi không quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 34/2018/Nð-CP.
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3. Quỹ Bảo lãnh tín dụng có tư cách pháp nhân, có vốn ñiều lệ, có báo cáo
tài chính riêng, có con dấu, ñược mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng
thương mại hoạt ñộng hợp pháp trong nước ñóng trên ñịa bàn.
4. Người ñại diện theo pháp luật của Quỹ là Giám ñốc.
ðiều 4. Nguyên tắc hoạt ñộng
1. Quỹ hoạt ñộng theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo ñảm an toàn vốn.
2. Quỹ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của mình.
3. Quỹ chỉ ñược thực hiện cấp bảo lãnh tín dụng ñối với các khoản vay ñúng
ñối tượng và ñủ ñiều kiện bảo lãnh theo quy ñịnh tại ðiều lệ này và pháp luật có
liên quan.
4. Quỹ ưu tiên thực hiện bảo lãnh tín dụng ñối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
thuộc các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành trong từng thời kỳ.
ðiều 5. Trách nhiệm và quyền hạn
1. Trách nhiệm của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Thừa Thiên Huế:
a) Thực hiện cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo ñúng
ñối tượng và ñáp ứng các ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều lệ này và pháp luật có liên quan;
b) Sử dụng vốn ñúng mục ñích ñể thực hiện bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp
nhỏ và vừa;
c) Thực hiện chế ñộ kế toán, thống kê và báo cáo tài chính theo quy ñịnh tại
ðiều lệ này và pháp luật có liên quan;
d) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp luật;
ñ) Cung cấp số liệu, công bố công khai về quy chế hoạt ñộng, cơ chế tài chính,
kế hoạch tài chính, kết quả hoạt ñộng của Quỹ và báo cáo tài chính hàng năm ñã
ñược kiểm toán theo quy ñịnh;
e) Mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm rủi ro hoạt ñộng bảo lãnh tín dụng và các loại
bảo hiểm khác theo quy ñịnh của pháp luật ñể ñảm bảo an toàn cho Quỹ;
g) Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và các quy ñịnh khác có
liên quan.
2. Quyền hạn của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Thừa Thiên Huế:
a) Tổ chức và hoạt ñộng phù hợp với ðiều lệ này và pháp luật có liên quan;
b) ðược lựa chọn các dự án ñầu tư, phương án sản xuất kinh doanh khả thi,
có hiệu quả, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh
và ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của pháp luật ñể quyết ñịnh cấp bảo lãnh tín dụng;
c) ðược tuyển chọn, bố trí, sử dụng, ñào tạo lao ñộng và sử dụng lao ñộng theo
quy ñịnh của ðiều lệ này và các quy ñịnh của pháp luật có liên quan;
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d) ðược từ chối mọi yêu cầu của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào về việc cung cấp
thông tin và các nguồn lực của Quỹ nếu yêu cầu ñó trái với quy ñịnh của pháp luật và
trái với ðiều lệ này.
Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ðIỀU HÀNH
QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG
ðiều 6. Cơ cấu tổ chức quản lý và ñiều hành Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh
Thừa Thiên Huế
Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Thừa Thiên Huế ủy thác cho Quỹ ðầu tư phát triển
tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức quản lý, ñiều hành hoạt ñộng của Quỹ bảo lãnh tín dụng
tỉnh Thừa Thiên Huế; bộ máy bao gồm: Chủ tịch; Kiểm soát viên; Giám ñốc Quỹ là
các thành viên tương ứng liên quan của Quỹ ðầu tư phát triển hoạt ñộng kiêm nhiệm.
ðiều 7. Phí ủy thác
Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện ký kết hợp ñồng ủy thác
với Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy ñịnh tại ðiều 6 ðiều lệ này.
Mức phí ủy thác bằng 50% phí tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách.
ðiều 8. Tiêu chuẩn, ñiều kiện bổ nhiệm, quyền hạn và trách nhiệm của
Chủ tịch Quỹ
1. Chủ tịch Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm.
2. Tiêu chuẩn, ñiều kiện ñược bổ nhiệm Chủ tịch Quỹ:
a) Là công dân Việt Nam theo quy ñịnh của pháp luật;
b) Có ñầy ñủ năng lực hành vi dân sự, có ñủ sức khỏe ñể ñảm ñương nhiệm vụ;
c) Có trình ñộ ñại học trở lên, có kinh nghiệm ít nhất 05 năm là người quản lý,
ñiều hành trong các lĩnh vực về kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật, kế toán, kiểm toán,
chứng khoán, bảo hiểm;
d) Không phải là vợ hoặc chồng, cha ñẻ, cha nuôi, mẹ ñẻ, mẹ nuôi, con ñẻ, con nuôi,
anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh và các cán bộ quản lý khác của Quỹ;
ñ) Các tiêu chuẩn và ñiều kiện khác theo yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh;
e) Trường hợp ñặc biệt do UBND tỉnh quyết ñịnh.
3. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Quỹ:
a) Quyết ñịnh chiến lược, kế hoạch hoạt ñộng, kế hoạch tài chính hàng năm,
trung và dài hạn của Quỹ sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Quyết ñịnh phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các
quỹ hàng năm của Quỹ sau khi có ý kiến thẩm ñịnh của Kiểm soát viên và ý kiến
chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh;
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c) Quyết ñịnh phương án tổ chức hoạt ñộng, biên chế, tổ chức bộ máy quản lý
Quỹ theo ðiều lệ này và pháp luật liên quan sau khi ñược Ủy ban nhân dân tỉnh
chấp thuận về chủ trương;
d) Quyết ñịnh ban hành các Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng, Quy chế quản lý
tài chính và huy ñộng vốn, Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ, Quy chế xử lý rủi ro
và các văn bản quản lý nội bộ theo ðiều lệ này và pháp luật liên quan;
ñ) Quyết ñịnh hoặc ủy quyền cho Giám ñốc Quỹ quyết ñịnh phương án huy ñộng vốn,
ñầu tư, xây dựng, mua bán tài sản cố ñịnh và các hoạt ñộng khác theo thẩm quyền
quy ñịnh tại ðiều lệ này và pháp luật có liên quan;
e) Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác theo yêu cầu quản lý của
Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 9. Tiêu chuẩn, ñiều kiện bổ nhiệm, quyền hạn và trách nhiệm của
Kiểm soát viên Quỹ
1. Kiểm soát viên Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm ñể giúp Ủy ban nhân dân tỉnh
kiểm soát việc tổ chức thực hiện các hoạt ñộng quản lý, ñiều hành của Chủ tịch,
Giám ñốc Quỹ và các nội dung khác có liên quan.
2. Tiêu chuẩn, ñiều kiện ñược bổ nhiệm Kiểm soát viên.
a) ðáp ứng các tiêu chuẩn, ñiều kiện quy ñịnh tại ñiểm a, ñiểm b, ñiểm d và
ðiểm ñ, Khoản 2, ðiều 8 ðiều lệ này;
b) Có trình ñộ ñại học trở lên, có kinh nghiệm ít nhất 03 năm là người quản lý,
ñiều hành trong các lĩnh vực về kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật, kế toán, kiểm toán,
chứng khoán, bảo hiểm.
3. Chế ñộ hoạt ñộng, trách nhiệm và quyền hạn, việc bổ nhiệm của Kiểm soát
viên Quỹ, mối quan hệ giữa Kiểm soát viên với các tổ chức, cá nhân có liên quan và
các nội dung khác thực hiện theo Quy chế hoạt ñộng của Kiểm soát viên Quỹ do
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
ðiều 10. Tiêu chuẩn, ñiều kiện bổ nhiệm, quyền hạn và trách nhiệm của
Giám ñốc Quỹ
1. Giám ñốc Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm.
2. Tiêu chuẩn, ñiều kiện ñược bổ nhiệm Giám ñốc Quỹ theo quy ñịnh tại
Khoản 2, ðiều 8 ðiều lệ này.
3. Quyền hạn và trách nhiệm của Giám ñốc Quỹ bảo lãnh tín dụng
a) Tổ chức ñiều hành mọi hoạt ñộng của Quỹ; thực hiện và ñánh giá kết quả
thực hiện các quyết ñịnh của Chủ tịch Quỹ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Quyết ñịnh các vấn ñề liên quan ñến hoạt ñộng hàng ngày của Quỹ; quyết ñịnh
phương án ñầu tư, huy ñộng vốn, sử dụng vốn, phương án mua, bán, cho thuê, thanh lý
tài sản và các vấn ñề khác thuộc thẩm quyền theo quy ñịnh tại ðiều lệ này và pháp luật
có liên quan;
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c) ðề xuất, xây dựng trình Chủ tịch Quỹ quyết ñịnh theo thẩm quyền về
chiến lược hoạt ñộng, kế hoạch hoạt ñộng, kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và
kế hoạch hàng năm, kế hoạch nhân sự, tiền lương của Quỹ theo quy ñịnh; tổ chức
thực hiện các kế hoạch này sau khi ñược các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
d) Ban hành các văn bản quản lý nội bộ và các quy ñịnh khác liên quan ñến
hoạt ñộng của Quỹ theo quy ñịnh tại ðiều lệ này và pháp luật có liên quan;
ñ) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo yêu cầu quản lý của Chủ tịch
Quỹ và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chương III
NỘI DUNG VÀ PHẠM VI HOẠT ðỘNG
ðiều 11. ðối tượng ñược cấp bảo lãnh tín dụng
1. ðối tượng ñược Quỹ cấp bảo lãnh tín dụng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
theo quy ñịnh của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn,
có tiềm năng phát triển nhưng chưa ñủ ñiều kiện tiếp cận tín dụng ngân hàng ở các
lĩnh vực ñược ưu tiên cấp tín dụng theo Danh mục các ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên
phát triển kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong từng thời kỳ.
2. Trên cơ sở ñề nghị của Quỹ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục cụ thể
các ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ ñược
Quỹ ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng theo quy ñịnh.
ðiều 12. ðiều kiện ñể ñược cấp bảo lãnh tín dụng
Các ñối tượng ñược bảo lãnh tín dụng quy ñịnh tại ðiều 11 ðiều lệ này chỉ ñược
Quỹ xem xét cấp bảo lãnh khi ñáp ứng ñủ các ñiều kiện sau:
1. Có dự án ñầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng
hoàn trả vốn vay.
2. Dự án ñầu tư, phương án sản xuất kinh doanh ñược Quỹ thẩm ñịnh và quyết ñịnh
bảo lãnh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 34/2018/Nð-CP, ðiều lệ này và các quy ñịnh
có liên quan.
3. Có phương án về vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tham gia dự án ñầu tư, phương án
sản xuất kinh doanh tại thời ñiểm Quỹ thẩm ñịnh ñể xem xét cấp bảo lãnh.
4. Tại thời ñiểm ñề nghị bảo lãnh, doanh nghiệp không có các khoản nợ thuế
từ 01 năm trở lên theo Luật quản lý thuế và nợ xấu tại các tổ chức tín dụng. Trường hợp
nợ thuế do nguyên nhân khách quan, doanh nghiệp phải có xác nhận của cơ quan
quản lý thuế trực tiếp.
5. Có biện pháp bảo ñảm cho bảo lãnh vay vốn theo quy ñịnh tại ðiều 21 ðiều lệ này.
ðiều 13. Phạm vi bảo lãnh tín dụng
1. Quỹ xem xét cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ña
bằng 100% giá trị khoản vay (bao gồm cả vốn lưu ñộng và vốn trung, dài hạn) tại tổ chức
cho vay. Căn cứ vào tính khả thi, mức ñộ rủi ro của doanh nghiệp, dự án ñầu tư,
phương án sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính, Quỹ xem xét, quyết ñịnh cụ thể
mức bảo lãnh cho doanh nghiệp.
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2. Bảo lãnh của Quỹ bao gồm một trong các trường hợp sau ñây:
a) Bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ gốc khoản vay của bên ñược bảo lãnh tại các tổ chức
cho vay;
b) Bảo lãnh nghĩa vụ trả lãi khoản vay của bên ñược bảo lãnh tại các tổ chức
cho vay;
c) Bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ gốc và nợ lãi khoản vay của bên ñược bảo lãnh tại
các tổ chức cho vay và phải ñược quy ñịnh cụ thể tại hợp ñồng bảo lãnh tín dụng.
3. Căn cứ vào khả năng tài chính, quản trị ñiều hành của Quỹ, tính khả thi và
mức ñộ rủi ro của dự án ñầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, Quỹ xem xét, quyết ñịnh
phạm vi bảo lãnh tín dụng quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều này và phải ñược quy ñịnh cụ thể
tại hợp ñồng bảo lãnh tín dụng.
ðiều 14. Thời hạn cấp bảo lãnh tín dụng
1. Thời hạn cấp bảo lãnh tín dụng của Quỹ ñược xác ñịnh phù hợp với thời hạn
vay vốn ñã thỏa thuận giữa các bên ñược bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh tại hợp ñồng
tín dụng và ñược quy ñịnh rõ trong hợp ñồng bảo lãnh tín dụng, chứng thư bảo lãnh
ký kết giữa các bên liên quan theo quy ñịnh tại ðiều lệ này và các quy ñịnh pháp luật
có liên quan.
2. Trong thời hạn cấp bảo lãnh, khách hàng không ñáp ứng ñủ ñiều kiện, tiêu chuẩn
là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy ñịnh của pháp luật thì Quỹ tiếp tục cấp bảo lãnh
tín dụng cho khách hàng theo hợp ñồng bảo lãnh tín dụng ñã ký với bên ñược bảo lãnh
cho ñến khi hết thời hạn bảo lãnh theo hợp ñồng.
ðiều 15. ðồng tiền và giới hạn cấp bảo lãnh tín dụng
1. ðồng tiền bảo lãnh tín dụng là ñồng Việt Nam (VND).
2. Giới hạn bảo lãnh vay vốn ñầu tư: Tổng mức bảo lãnh tín dụng của Quỹ tính
trên vốn ñiều lệ thực có của Quỹ không vượt quá 15% ñối với một khách hàng và
không vượt quá 20% ñối với một khách hàng và người có liên quan.
3. Giới hạn bảo lãnh vay vốn lưu ñộng: Ngoài quy ñịnh về giới hạn bảo lãnh
vay vốn tại Khoản 2, ðiều này, giới hạn bảo lãnh vay vốn lưu ñộng của Quỹ tối ña
không vượt quá vốn chủ sở hữu của khách hàng thể hiện tại báo cáo tài chính của
doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế của năm trước liền kề.
4. Tổng mức bảo lãnh tín dụng của Quỹ cho các bên ñược bảo lãnh quy ñịnh
tại Khoản 2 và Khoản 3, ðiều này tối ña không vượt quá 03 lần vốn ñiều lệ thực có
của Quỹ.
ðiều 16. Chi phí hoạt ñộng bảo lãnh tín dụng
1. Các chi phí liên quan ñến hoạt ñộng bảo lãnh tín dụng bao gồm:
a) Chi phí thẩm ñịnh hồ sơ bảo lãnh tín dụng khách hàng trả cho Quỹ cùng với
hồ sơ ñề nghị bảo lãnh tín dụng;
b) Chi phí bảo lãnh tín dụng tính trên số tiền ñược bảo lãnh và thời hạn bảo lãnh.
Thời hạn thu phí bảo lãnh tín dụng ñược ghi trong hợp ñồng bảo lãnh theo thỏa thuận
giữa Quỹ và bên ñược bảo lãnh, phù hợp với thời hạn bảo lãnh tín dụng.
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2. Quỹ bảo lãnh tín dụng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh các
mức chi phí cụ thể theo quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều này ñể căn cứ thực hiện.
3. Việc miễn, giảm chi phí bảo lãnh tín dụng thực hiện theo quy ñịnh tại Quy chế
quy ñịnh cụ thể về các trường hợp, lĩnh vực ñược miễn, giảm chi phí bảo lãnh tín dụng
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên cơ sở ñề nghị của Chủ tịch Quỹ.
Nguyên tắc ñể xác ñịnh mức ñộ miễn, giảm chi phí bảo lãnh tín dụng bao gồm:
a) Thuộc lĩnh vực ñược miễn, giảm chi phí bảo lãnh tín dụng ñối với các lĩnh vực
ưu tiên của ñịa phương;
b) Phù hợp với khả năng tài chính của Quỹ;
c) Chủ tịch Quỹ phê duyệt ñối với từng trường hợp miễn, giảm chi phí bảo lãnh
tín dụng trên cơ sở ñề nghị của Giám ñốc Quỹ.
ðiều 17. Hồ sơ ñề nghị bảo lãnh tín dụng
1. Giấy ñề nghị bảo lãnh tín dụng của bên ñược bảo lãnh.
2. Các văn bản, tài liệu chứng minh bên ñược bảo lãnh có ñủ các ñiều kiện
ñược bảo lãnh tín dụng theo quy ñịnh tại ðiều 12, ðiều lệ này và các tài liệu khác có
liên quan.
3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ ñề nghị bảo lãnh trực tiếp tại Quỹ hoặc
qua bưu ñiện.
4. Giám ñốc Quỹ trình Chủ tịch Quỹ ban hành quy ñịnh cụ thể về thành phần
hồ sơ khách hàng ñề nghị bảo lãnh tín dụng quy ñịnh tại ðiều này.
ðiều 18. Thẩm ñịnh hồ sơ và quyết ñịnh cấp bảo lãnh tín dụng
1. Bên bảo lãnh có trách nhiệm thẩm ñịnh tính ñầy ñủ của các hồ sơ, tài liệu do
bên ñược bảo lãnh gửi ñến; thực hiện thẩm ñịnh tính hiệu quả, khả năng hoàn trả vốn vay
của dự án ñầu tư, phương án sản xuất kinh doanh và các ñiều kiện bảo lãnh khác theo
quy ñịnh tại ðiều lệ này.
2. Giám ñốc Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy trình thẩm ñịnh tính
hiệu quả, khả năng hoàn trả vốn vay của dự án ñầu tư, phương án sản xuất kinh doanh
của bên ñược bảo lãnh theo nguyên tắc ñảm bảo tính ñộc lập và phân ñịnh rõ ràng
trách nhiệm, nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thẩm ñịnh và
quyết ñịnh cấp bảo lãnh tín dụng.
3. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ khi nhận ñầy ñủ hồ sơ xin bảo lãnh tín dụng
hợp lệ, bên bảo lãnh phải hoàn thành xem xét việc bảo lãnh tín dụng cho bên ñược
bảo lãnh. Quyết ñịnh bảo lãnh tín dụng cho bên ñược bảo lãnh ñược thực hiện bằng
văn bản dưới hình thức hợp ñồng bảo lãnh tín dụng giữa bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh
và bên ñược bảo lãnh. Trường hợp từ chối không cấp bảo lãnh tín dụng, bên bảo lãnh
phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không chấp thuận cho bên ñược bảo lãnh.
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ðiều 19. Hợp ñồng bảo lãnh tín dụng
1. Hợp ñồng bảo lãnh tín dụng do 02 bên (bên bảo lãnh và bên ñược bảo lãnh)
hoặc 03 bên (gồm: Bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và bên ñược bảo lãnh) thỏa thuận,
ký kết nhưng phải ñảm bảo tuân thủ các quy ñịnh tại ðiều lệ này và bao gồm các nội dung
cơ bản sau:
a) Tên, ñịa chỉ của bên bảo lãnh, bên ñược bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh (ñối với
trường hợp hợp ñồng bảo lãnh tín dụng do 03 bên ký kết);
b) ðịa ñiểm, thời ñiểm ký hợp ñồng bảo lãnh tín dụng;
c) Nghĩa vụ trả nợ gốc, trả nợ lãi;
d) Thời hạn hiệu lực và chi phí bảo lãnh tín dụng;
ñ) Mục ñích, nội dung bảo lãnh tín dụng;
e) ðiều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 26 và
ðiều 27, ðiều lệ này;
g) Biện pháp bảo ñảm bảo lãnh quy ñịnh tại ðiều 21 ðiều lệ này;
h) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng bên (bên bảo lãnh, bên ñược bảo
lãnh và bên nhận bảo lãnh) trong quá trình thực hiện bảo lãnh tín dụng theo quy ñịnh
tại ðiều lệ này;
i) Thỏa thuận về các biện pháp thu hồi nợ bên nhận bảo lãnh phải thực hiện sau
khi bên ñược bảo lãnh không trả ñược nợ hoặc trả nợ không ñầy ñủ cho bên nhận bảo lãnh
và phương thức ñể chứng minh ñã thực hiện các biện pháp này trước khi thông báo
cho bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;
k) Thỏa thuận cụ thể về việc xử lý trong trường hợp bên bảo lãnh trả nợ thay
(gồm lãi suất, thời hạn) cho bên ñược bảo lãnh;
l) Thỏa thuận về cách thức, nội dung giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình
thực hiện hợp ñồng bảo lãnh;
m) Những thỏa thuận khác phục vụ cho yêu cầu quản lý của Quỹ.
2. Khi có sự thay ñổi các ñiều khoản trong hợp ñồng tín dụng, bên ñược bảo lãnh
phải có trách nhiệm thông báo cho bên bảo lãnh xem xét chấp thuận việc ñiều chỉnh
hợp ñồng bảo lãnh tín dụng. Hợp ñồng bảo lãnh tín dụng ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc
hủy bỏ khi các bên có liên quan thỏa thuận và thống nhất.
3. Giám ñốc Quỹ xây dựng mẫu hợp ñồng bảo lãnh tín dụng ñảm bảo tuân thủ các
nội dung quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều này và trình Chủ tịch Quỹ phê duyệt.
ðiều 20. Chứng thư bảo lãnh
1. Bảo lãnh vay vốn của bên bảo lãnh ñược thực hiện bằng văn bản dưới hình thức
Chứng thư bảo lãnh.
2. Nội dung của Chứng thư bảo lãnh bao gồm các nội dung cơ bản sau:
a) Tên, ñịa chỉ của bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh, bên ñược bảo lãnh;
b) Ngày phát hành chứng thư bảo lãnh, nghĩa vụ trả nợ gốc, trả nợ lãi;
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c) ðiều kiện cụ thể việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;
d) Thời hạn hiệu lực của chứng thư bảo lãnh;
ñ) Các hồ sơ liên quan ñến việc ñề nghị thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng
của bên nhận bảo lãnh ñối với bên bảo lãnh;
e) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện các
nội dung trong chứng thư bảo lãnh; quy ñịnh các nội dung liên quan ñến nội dung, xử lý
giải quyết tranh chấp nếu phát sinh;
g) Các biện pháp thu hồi nợ bên nhận bảo lãnh phải thực hiện sau khi bên ñược
bảo lãnh không trả ñược nợ hoặc trả nợ không ñầy ñủ cho bên nhận bảo lãnh và
phương thức chứng minh ñã thực hiện các biện pháp này trước khi thông báo cho bên
bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy ñịnh;
h) Các nội dung khác theo thỏa thuận của các bên có liên quan.
3. Chứng thư bảo lãnh ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc hủy bỏ khi các bên có liên quan
thỏa thuận và thống nhất cụ thể.
ðiều 21. Biện pháp bảo ñảm cho hoạt ñộng bảo lãnh vay vốn
1. Các biện pháp bảo ñảm cho hoạt ñộng bảo lãnh vay vốn của Quỹ gồm:
a) Quyền tài sản, tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai thuộc
quyền sở hữu của doanh nghiệp ñược xem xét cấp bảo lãnh tín dụng hoặc tài sản hiện có
của bên thứ ba;
b) Dự án ñầu tư, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, ñảm bảo khả năng trả nợ
của doanh nghiệp ñược xem xét cấp bảo lãnh tín dụng theo ñánh giá của Quỹ;
c) Xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp ñược xem xét cấp bảo lãnh tín dụng
theo ñánh giá xếp hạng của Quỹ là doanh nghiệp ñảm bảo khả năng trả nợ cho khoản
vay tại tổ chức cho vay.
2. Quỹ ñánh giá và quyết ñịnh việc sử dụng một hoặc nhiều biện pháp nhằm
bảo ñảm cho hoạt ñộng bảo lãnh vay vốn và hoạt ñộng của Quỹ. Trường hợp miễn tài sản
bảo ñảm quy ñịnh tại ðiểm a Khoản 1, ðiều này, Giám ñốc Quỹ trình Chủ tịch Quỹ
xem xét, quyết ñịnh biện pháp bảo ñảm tại ðiểm b, ðiểm c, Khoản 1, ðiều này theo
quy ñịnh tại Quy chế về các trường hợp ñược miễn tài sản bảo ñảm tại Khoản 4, ðiều này.
3. Trong từng trường hợp, bên ñược bảo lãnh thỏa thuận, thống nhất với Quỹ
về biện pháp bảo ñảm và ghi cụ thể trong hợp ñồng bảo lãnh tín dụng.
4. Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Quy chế về các biện pháp bảo ñảm, thẩm quyền quyết ñịnh ñối với từng biện pháp
bảo ñảm, trường hợp miễn tài sản bảo ñảm của Quỹ trên cơ sở căn cứ vào các tiêu chí:
Lĩnh vực ngành nghề ưu tiên phát triển của ñịa phương, ñiều kiện tài chính của
doanh nghiệp, mức ñộ rủi ro của dự án ñầu tư, phương án sản xuất kinh doanh và khả năng
tài chính của Quỹ và các tiêu chí khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.
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ðiều 22. Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh
1. Bên bảo lãnh có quyền:
a) Yêu cầu bên ñược bảo lãnh cung cấp các giấy tờ, tài liệu liên quan và chứng minh
ñủ ñiều kiện ñược bảo lãnh tín dụng theo quy ñịnh tại ðiều 12 ðiều lệ này;
b) ðề nghị bên nhận bảo lãnh chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi
phát hiện thấy bên ñược bảo lãnh có những dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc vi phạm
hợp ñồng bảo lãnh tín dụng;
c) Thu các chi phí hoạt ñộng bảo lãnh tín dụng theo quy ñịnh tại ðiều 16 ðiều lệ này;
d) Thực hiện quyền của bên bảo lãnh theo cam kết với bên nhận bảo lãnh và
bên ñược bảo lãnh;
ñ) Từ chối cấp bảo lãnh tín dụng ñối với khách hàng không ñủ ñiều kiện bảo lãnh
tín dụng nêu tại ðiều 12 ðiều lệ này;
e) Không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng thuộc trường hợp bên bảo lãnh
ñược quyền không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nêu tại Khoản 3, ðiều 27 và ðiều 28
ðiều lệ này;
g) Khởi kiện theo quy ñịnh của pháp luật khi bên ñược bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ
cam kết;
h) Các quyền khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy ñịnh của
pháp luật.
2. Nghĩa vụ của bên bảo lãnh:
a) Thực hiện thẩm ñịnh phương án tài chính và phương án trả nợ của dự án ñầu tư,
phương án sản xuất kinh doanh do bên ñược bảo lãnh gửi ñến;
b) Phối hợp với bên nhận bảo lãnh kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn và
hoàn trả nợ của bên ñược bảo lãnh theo quy ñịnh tại hợp ñồng bảo lãnh tín dụng,
chứng thư bảo lãnh và các quy ñịnh có liên quan;
c) Thực hiện nghĩa vụ của bên bảo lãnh theo cam kết với bên nhận bảo lãnh và
bên ñược bảo lãnh;
d) Trường hợp bên bảo lãnh nắm giữ tài sản bảo ñảm thì bên bảo lãnh phải
chuyển giao toàn bộ quyền nắm giữ tài sản thế chấp cho tổ chức cho vay ngay sau khi
bên bảo lãnh không ñồng ý trả nợ thay cho bên ñược bảo lãnh;
ñ) Cung cấp thông tin và báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất cho các cơ quan quản lý
nhà nước theo quy ñịnh;
e) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy ñịnh của
pháp luật.
ðiều 23. Quyền và nghĩa vụ bên nhận bảo lãnh
1. Bên nhận bảo lãnh có quyền:
a) Yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết với bên nhận
bảo lãnh và bên ñược bảo lãnh và các thỏa thuận khác có liên quan theo quy ñịnh tại
chứng thư bảo lãnh, hợp ñồng bảo lãnh tín dụng, ðiều lệ này và quy ñịnh của pháp luật có
liên quan;
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b) Yêu cầu bên ñược bảo lãnh chuyển giao quyền tiếp nhận và xử lý tài sản
bảo ñảm cho khoản vay; xử lý tài sản bảo ñảm trong trường hợp bên ñược bảo lãnh
không trả ñược nợ cho bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh;
c) Khởi kiện theo quy ñịnh của pháp luật khi các bên vi phạm các thỏa thuận
trong hợp ñồng;
d) Yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi bên ñược bảo lãnh
không trả ñược nợ hoặc trả nợ không ñầy ñủ theo quy ñịnh tại ðiều lệ này và pháp luật
có liên quan;
ñ) Các quyền khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy ñịnh của
pháp luật.
2. Nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh:
a) Thực hiện nghĩa vụ của tổ chức cho vay ñối với khách hàng và bên bảo lãnh
theo quy ñịnh của Luật Các tổ chức tín dụng, Bộ luật dân sự, Nghị ñịnh số 34/2018/Nð-CP,
ðiều lệ này và các văn bản quy ñịnh của pháp luật có liên quan;
b) Thực hiện nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh ñược quy ñịnh tại chứng thư bảo lãnh
ñối với các nội dung sau:
- Nghĩa vụ liên quan ñến bên nhận bảo lãnh.
- Thông báo của bên nhận bảo lãnh cho bên bảo lãnh bằng văn bản các nội dung
liên quan ñến khoản cho vay của bên ñược bảo lãnh.
- Trường hợp bên nhận bảo lãnh nắm giữ tài sản bảo ñảm thì bên nhận bảo lãnh
phải bảo toàn tài sản thế chấp; chuyển giao tài sản thế chấp cho bên bảo lãnh khi
bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên ñược bảo lãnh.
- Các nghĩa vụ khác theo quy ñịnh tại chứng thư bảo lãnh tín dụng.
c) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay, việc
hoàn trả nợ vay của bên ñược bảo lãnh ñể ñảm bảo việc sử dụng vốn, tài sản hình thành
từ vốn vay ñúng mục ñích, hoàn trả nợ vay theo ñúng cam kết tại hợp ñồng tín dụng;
d) Cung cấp cho bên bảo lãnh ñầy ñủ hồ sơ chứng minh việc giải ngân vốn vay;
kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và tài sản hình thành từ vốn vay của bên ñược
bảo lãnh khi yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;
ñ) Giám sát chặt chẽ nguồn thu của bên ñược bảo lãnh ñể ñôn ñốc thu hồi nợ vay;
e) Cung cấp thông tin, báo cáo ñịnh kỳ hoặc ñột xuất về tình hình thực hiện
cho vay có bảo lãnh tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
g) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy ñịnh của
pháp luật.
ðiều 24. Quyền và nghĩa vụ của bên ñược bảo lãnh
1. Bên ñược bảo lãnh có quyền:
a) Yêu cầu bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh thực hiện các cam kết trong hợp
ñồng bảo lãnh tín dụng, chứng thư bảo lãnh;
b) Các quyền khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy ñịnh của
pháp luật.
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2. Bên ñược bảo lãnh có nghĩa vụ:
a) Cung cấp ñầy ñủ, trung thực các thông tin và tài liệu liên quan ñến việc cấp
bảo lãnh theo yêu cầu của bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và chịu trách nhiệm trước
pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin và tài liệu này;
b) Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh;
c) Thực hiện ñầy ñủ các cam kết trong hợp ñồng bảo lãnh tín dụng, sử dụng
vốn vay ñúng mục ñích;
d) Nộp các chi phí bảo lãnh tín dụng cho bên bảo lãnh ñầy ñủ, ñúng thời hạn;
ñ) Trong trường hợp có phát sinh thay ñổi giữa bên ñược bảo lãnh và bên nhận
bảo lãnh ảnh hưởng ñến nghĩa vụ bảo lãnh của Bên bảo lãnh, bên ñược bảo lãnh phải
thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên bảo lãnh;
e) Phải bồi hoàn ñầy ñủ cho bên bảo lãnh về những khoản nợ phát sinh mà bên
bảo lãnh ñã trả thay;
g) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy ñịnh của
pháp luật.
ðiều 25. Quy trình thực hiện cam kết bảo lãnh tín dụng
1. Sau khi bên ñược bảo lãnh không trả ñược nợ vay cho bên nhận bảo lãnh
theo Hợp ñồng tín dụng ñã ký, bên nhận bảo lãnh thông báo cho bên bảo lãnh về việc
thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy ñịnh tại ðiều 24 ðiều lệ này.
2. Bên bảo lãnh thẩm ñịnh các hồ sơ bên nhận bảo lãnh ñề nghị thực hiện nghĩa vụ
bảo lãnh theo quy ñịnh tại ðiều 27 ðiều lệ này.
3. Bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay trong trường hợp chấp thuận trả nợ
thay và không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp không ñồng ý trả nợ thay
theo quy ñịnh tại ðiều 28 ðiều lệ này.
4. Bên ñược bảo lãnh nhận nợ và hoàn trả bên bảo lãnh ñối với nghĩa vụ nợ ñã
ñược bên bảo lãnh trả nợ thay.
5. Xử lý rủi ro trong trường hợp không thu hồi ñược nợ ñã trả thay cho bên
ñược bảo lãnh.
ðiều 26. Thông báo thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng
1. Khi ñến hạn bên ñược bảo lãnh không trả ñược nợ hoặc trả nợ không ñầy ñủ
cho bên nhận bảo lãnh theo hợp ñồng tín dụng ñã ký, bên nhận bảo lãnh phải xác ñịnh rõ
nguyên nhân không trả ñược nợ và có trách nhiệm áp dụng các biện pháp ñể thu hồi
nợ theo thỏa thuận tại hợp ñồng bảo lãnh tín dụng, chứng thư bảo lãnh.
2. Trường hợp sau khi ñã áp dụng mọi biện pháp thu hồi nợ tại Khoản 1, ðiều này
mà bên ñược bảo lãnh vẫn không trả ñược nợ, bên nhận bảo lãnh phải thông báo bằng
văn bản cho bên bảo lãnh về tình hình không trả ñược nợ của bên ñược bảo lãnh và
ñề nghị bên bảo lãnh trả nợ thay theo hợp ñồng bảo lãnh tín dụng và chứng thư bảo lãnh
mà các bên ñã ký kết, kèm theo các hồ sơ có liên quan chứng minh việc ñã áp dụng
các biện pháp thu hồi nợ mà bên ñược bảo lãnh vẫn không trả ñược nợ và hồ sơ liên quan
ñến khoản bảo lãnh do các bên thỏa thuận tại Hợp ñồng bảo lãnh tín dụng, chứng thư
bảo lãnh.
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3. Giám ñốc Quỹ trình Chủ tịch Quỹ quy ñịnh cụ thể về thành phần hồ sơ ñề nghị
trả nợ thay của bên nhận bảo lãnh.
ðiều 27. Thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị trả nợ thay của bên nhận bảo lãnh
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ ñề nghị trả nợ thay của bên
nhận bảo lãnh quy ñịnh tại ðiều 26 ðiều lệ này, bên bảo lãnh phải thực hiện kiểm tra,
thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị trả nợ thay của bên nhận bảo lãnh. Nội dung thẩm ñịnh bao gồm:
a) Số tiền bên nhận bảo lãnh ñề nghị bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay;
b) Tính hợp pháp việc giải ngân khoản vay của bên nhận bảo lãnh ñối với bên
ñược bảo lãnh trước và sau khi phát hành chứng thư bảo lãnh, ñảm bảo ñúng quy ñịnh
tại Luật Các tổ chức tín dụng và các quy ñịnh có liên quan ñối với khoản vay;
c) Việc bên nhận bảo lãnh chấp hành ñầy ñủ, ñúng các cam kết tại các ñiều khoản
tại chứng thư bảo lãnh và hợp ñồng bảo lãnh tín dụng;
d) Giá trị thị trường của tài sản bảo ñảm ñối với trường hợp bên nhận bảo lãnh
nắm giữ tài sản bảo ñảm chung ñối với khoản bảo lãnh và khoản vay.
2. Trường hợp ñủ ñiều kiện bảo lãnh theo thỏa thuận tại chứng thư bảo lãnh,
trong thời hạn 10 ngày kể từ thời ñiểm thẩm ñịnh xong hồ sơ bên bảo lãnh phải có
văn bản chấp thuận trả nợ thay, trong ñó thông báo cụ thể về thời gian thực hiện
nghĩa vụ trả nợ thay cho bên nhận bảo lãnh ñối với phần nghĩa vụ ñã cam kết trong
Chứng thư bảo lãnh.
3. Trường hợp không ñủ ñiều kiện bảo lãnh theo thỏa thuận tại hợp ñồng bảo lãnh
tín dụng, chứng thư bảo lãnh và thuộc các trường hợp bên bảo lãnh ñược quyền
không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tại ðiều 28 ðiều lệ này, bên bảo lãnh có văn bản
thông báo cho bên nhận bảo lãnh việc không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của mình và
nêu rõ nguyên nhân không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.
ðiều 28. Các trường hợp bên bảo lãnh ñược quyền không thực hiện nghĩa vụ
bảo lãnh
Bên bảo lãnh ñược quyền không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong các trường hợp sau:
1. Bên nhận bảo lãnh chưa thực hiện mọi biện pháp thu hồi nợ ñối với bên
ñược bảo lãnh theo quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều 26 ðiều lệ này.
2. Bên nhận bảo lãnh vi phạm quy ñịnh của pháp luật về quy chế cho vay của
tổ chức cho vay ñối với khách hàng trong quá trình cấp tín dụng cho bên ñược bảo lãnh,
không thực hiện kiểm tra, giám sát hoặc kiểm tra, giám sát không kịp thời dẫn ñến
việc khách hàng sử dụng vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay không ñúng mục ñích
ghi trong hợp ñồng tín dụng.
3. Các trường hợp khác do bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và bên ñược bảo lãnh
thỏa thuận tại Hợp ñồng bảo lãnh tín dụng và chứng thư bảo lãnh ñã ký kết.
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ðiều 29. Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng
1. Sau khi gửi văn bản thông báo chấp thuận trả nợ thay cho bên nhận bảo lãnh
quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 26 ðiều lệ này, bên bảo lãnh sẽ thực hiện chuyển tiền cho
bên nhận bảo lãnh theo thời gian tại văn bản chấp thuận trả nợ thay. Căn cứ tình hình
tài chính, bên bảo lãnh có thể thỏa thuận với bên nhận bảo lãnh về việc chuyển toàn bộ
số tiền bảo lãnh một lần hoặc chuyển nhiều lần.
2. Số tiền trả nợ thay bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận tại
chứng thư bảo lãnh, hợp ñồng bảo lãnh tín dụng.
3. Trước khi thực hiện chuyển tiền trả nợ thay, bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh
phải hoàn thành thỏa thuận về việc xử lý tài sản bảo ñảm trong trường hợp tài sản bảo ñảm
chung cho khoản vay và khoản ñược bảo lãnh theo quy ñịnh tại ðiều lệ này.
ðiều 30. Nhận nợ và hoàn trả khoản nợ ñược bảo lãnh
1. Bên ñược bảo lãnh nhận nợ với bên bảo lãnh:
a) Sau khi bên bảo lãnh chuyển tiền trả nợ thay cho bên nhận bảo lãnh, bên
ñược bảo lãnh có trách nhiệm nhận nợ bắt buộc và hoàn trả bên bảo lãnh số tiền bên
bảo lãnh ñã trả thay cho bên ñược bảo lãnh;
b) Bên ñược bảo lãnh phải trả nợ cho bên bảo lãnh gồm: Nợ gốc trả cho bên
bảo lãnh (gồm nợ gốc và lãi tại tổ chức cho vay mà Quỹ bảo lãnh tín dụng ñã trả nợ thay),
nợ lãi nhận nợ bắt buộc tối ña bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn của bên nhận
bảo lãnh tại thời ñiểm nhận nợ, chi phí bảo lãnh chưa thu hồi ñược, các chi phí khác
mà bên bảo lãnh ñã chi trả thay cho bên ñược bảo lãnh. Việc nhận nợ vay bắt buộc
ñược thực hiện bằng Hợp ñồng nhận nợ bắt buộc;
c) Căn cứ vào hợp ñồng bảo lãnh tín dụng và chứng thư bảo lãnh, Quỹ bảo lãnh
tín dụng quyết ñịnh thời hạn nhận nợ bắt buộc, kỳ hạn trả nợ, lãi suất nhận nợ bắt buộc
áp dụng cho khoản trả nợ thay. Thời hạn nhận nợ bắt buộc không quá 1/3 thời hạn
cho vay trong hạn của khoản vay ñược bảo lãnh.
2. Trường hợp ñặc biệt, Giám ñốc Quỹ báo cáo Chủ tịch Quỹ ñể trình Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh việc miễn, giảm lãi suất nhận nợ bắt buộc
ñối với từng trường hợp cụ thể nêu tại ñiểm b, Khoản 1 ðiều này. Chủ tịch Quỹ xem xét
ban hành Quy chế về mức lãi suất nhận nợ, miễn, giảm lãi suất nhận nợ bắt buộc ñể
Quỹ triển khai thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Trường hợp bên ñược bảo lãnh không thanh toán ñược khoản nợ vay bắt buộc
khi ñến hạn, bên bảo lãnh ñược quyền áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro theo quy ñịnh
tại ðiều 34 ðiều lệ này.
ðiều 31. Chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn
Nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn của bên bảo lãnh chấm dứt trong các trường hợp sau:
1. Bên ñược bảo lãnh ñã thực hiện trả nợ ñầy ñủ ñối với bên nhận bảo lãnh
theo hợp ñồng tín dụng ñã ký.
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2. Bên bảo lãnh ñã thực hiện xong nghĩa vụ bảo lãnh theo hợp ñồng bảo lãnh
tín dụng hoặc chứng thư bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh.
3. Việc bảo lãnh vay vốn ñược hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp bảo ñảm khác
khi có thỏa thuận của các bên có liên quan.
4. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày phát hành chứng thư bảo lãnh mà không
có khoản giải ngân nào của bên nhận bảo lãnh cho bên ñược bảo lãnh thì chứng thư
bảo lãnh hết hiệu lực.
5. Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh vay vốn ñã hết.
6. Bên nhận bảo lãnh ñồng ý miễn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên bảo lãnh
hoặc nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt theo quy ñịnh của pháp luật.
7. Theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 32. Phân loại nợ, trích lập quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh
Việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro bảo lãnh ñược thực hiện theo
quy ñịnh tại ðiều 36 Nghị ñịnh số 34/2018/Nð-CP và các quy ñịnh có liên quan.
ðiều 33. Xử lý rủi ro
1. Nguyên tắc xử lý rủi ro: Việc xử lý rủi ro của Quỹ phải ñảm bảo nguyên tắc:
a) Thực hiện ñúng theo quy ñịnh của pháp luật;
b) Giảm thiệt hại tối ña cho nhà nước và gắn trách nhiệm của Quỹ, bên nhận
bảo lãnh, bên ñược bảo lãnh và các cơ quan liên quan trong việc bảo lãnh, thu hồi
khoản trả nợ thay theo quy ñịnh tại ðiều lệ này và pháp luật có liên quan.
2. Các biện pháp xử lý rủi ro của Quỹ bao gồm: Cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ
(gốc, lãi), bán nợ và xử lý tài sản bảo ñảm.
3. Thẩm quyền xử lý rủi ro:
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh các biện pháp: Xóa nợ (gốc, lãi),
bán nợ thấp hơn giá trị sổ sách của khoản nợ;
b) Chủ tịch Quỹ quyết ñịnh các biện pháp khoanh nợ, xử lý tài sản bảo ñảm;
c) Giám ñốc Quỹ quyết ñịnh biện pháp cơ cấu nợ.
4. Số tiền thu hồi ñược từ các khoản bảo lãnh ñã ñược xử lý rủi ro, kể cả số tiền
thu hồi ñược từ việc xử lý tài sản bảo ñảm ñược bổ sung vào quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh
tín dụng của Quỹ.
Chương IV
CHẾ ðỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
ðiều 34. Chế ñộ tài chính, kế toán và kiểm toán
1. Chế ñộ tài chính, kế toán và kiểm toán của Quỹ thực hiện theo quy ñịnh của
Nghị ñịnh số 34/2014/Nð-CP, hương dẫn của Bộ Tài chính và quy ñịnh tại ðiều lệ này.
2. Năm tài chính của Quỹ bắt ñầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31
tháng 12 năm dương lịch hàng năm.
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ðiều 35. Nguồn vốn hoạt ñộng của Quỹ bảo lãnh tín dụng
Nguồn vốn hoạt ñộng của Quỹ bảo lãnh tín dụng ñược hình thành từ các nguồn sau:
1. Vốn chủ sở hữu:
a) Vốn ñiều lệ của Quỹ bảo lãnh tín dụng do ngân sách ñịa phương cấp;
b) Vốn bổ sung từ kết quả hoạt ñộng của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy ñịnh;
c) Vốn hình thành từ các khoản tài trợ, viện trợ, ñóng góp không phải hoàn trả
của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho Quỹ bảo lãnh tín dụng;
d) Vốn nhà nước khác theo quy ñịnh của pháp luật;
ñ) Các nguồn vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Vốn huy ñộng: vốn huy ñộng từ các tổ chức tài chính, tín dụng trong và
ngoài nước theo quy ñịnh của pháp luật và quy ñịnh nội bộ của Quỹ bảo ñảm phù hợp
với khả năng hoàn trả của Quỹ.
3. Các khoản vốn khác gồm:
a) Vốn nhận ủy thác của chính quyền ñịa phương, các quỹ tài chính ñịa phương,
các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (bên ủy thác) ñể thực hiện yêu cầu của
bên nhận ủy thác theo quy ñịnh của pháp luật và Nghị ñịnh này;
b) Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 36. Nguyên tắc quản lý và sử dụng vốn của Quỹ bảo lãnh tín dụng
1. Vốn hoạt ñộng của Quỹ Bảo lãnh tín dụng phải ñược sử dụng theo nguyên tắc
ñúng mục ñích, có hiệu quả, ñảm bảo an toàn vốn và tài sản, cụ thể:
a) Cấp bảo lãnh tín dụng cho các bên ñược bảo lãnh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh này;
b) ðầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố ñịnh phục vụ trực tiếp cho hoạt ñộng
của Quỹ bảo lãnh tín dụng tối ña không quá 7% vốn ñiều lệ thực có của Quỹ bảo lãnh
tín dụng. Chủ tịch Quỹ ban hành quy chế ñầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố ñịnh
ñảm bảo chấp hành ñầy ñủ các quy ñịnh của pháp luật về quản lý ñầu tư và xây dựng.
2. Vốn nhàn rỗi của Quỹ bảo lãnh tín dụng ñược sử dụng ñể ñầu tư mua trái phiếu
Chính phủ, tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu
do Chính phủ bảo lãnh, ñược gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng thuộc danh sách
các tổ chức tín dụng ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trong từng
thời kỳ theo nguyên tắc bảo toàn, phát triển vốn.
Chương V
CƠ CẤU LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN
ðiều 37. Cơ cấu lại, giải thể, phá sản
1. Việc cơ cấu lại, giải thể, phá sản Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Thừa Thiên Huế
do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh theo quy ñịnh.
2. Phương thức, quy trình thực hiện việc tổ chức lại, giải thể, phá sản Quỹ Bảo lãnh
tín dụng tỉnh Thừa Thiên Huế ñược thực hiện theo Nghị ñịnh số 34/2018/Nð-CP và
các quy ñịnh có liên quan.
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Chương VI
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 38. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị liên quan
1. Sở Tài chính:
a) Trình cấp có thẩm quyền thay ñổi vốn ñiều lệ cho Quỹ.
b) Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
hướng dẫn nghiệp vụ hoạt ñộng Quỹ.
c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của Quỹ,
bảo ñảm Quỹ hoạt ñộng ñúng quy ñịnh, bảo ñảm an toàn vốn, có hiệu quả, bảo toàn
và phát triển vốn.
2. Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế
a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng của Quỹ theo quy ñịnh,
tham gia kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của Quỹ.
b) Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn nghiệp vụ hoạt ñộng Quỹ.
3. Sở Nội vụ:
Căn cứ ðề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh thông qua và các quy ñịnh liên
quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức bộ máy của Quỹ; trình Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh quyết ñịnh bổ nhiệm các chức danh của Quỹ (trên cơ sở ñề nghị của
Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế).
4. Sở Kế hoạch và ðầu tư:
Thường xuyên trao ñổi, cung cấp thông tin cho Quỹ về tình hình tổ chức
hoạt ñộng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn tỉnh.
5. Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế:
Nhận ủy thác tổ chức quản lý, ñiều hành hoạt ñộng của Quỹ Bảo lãnh tín dụng
tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua văn bản ủy thác giữa hai bên, trong ñó nêu rõ các nội dung:
Phạm vi ủy thác, tổ chức bộ máy (trong ñó quy ñịnh rõ các nhân sự của Quỹ gồm:
Chủ tịch, Giám ñốc và Kiểm soát viên); nội dung ủy thác; quy trình ủy thác; trách nhiệm,
nghĩa vụ và quyền hạn giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác, rủi ro phát sinh, trách nhiệm
của các bên và các nội dung khác có liên quan.
6. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế:
a) Chủ ñộng cung cấp thông tin về tình hình hoạt ñộng và nhu cầu vốn bảo lãnh
tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn tỉnh cho Quỹ.
b) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng Dự án, Phương án sản xuất kinh doanh
khả thi, phù hợp với thực tế hoạt ñộng của các doanh nghiệp làm căn cứ ñể Quỹ thực hiện
việc cấp bảo lãnh tín dụng.
c) Phối hợp với Quỹ trong việc hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoàn chỉnh
hồ sơ pháp lý ñể ñược cấp bảo lãnh tín dụng.
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ðiều 39. Hiệu lực thi hành
Các nội dung khác không quy ñịnh tại ðiều lệ này ñược thực hiện theo Nghị ñịnh
số 34/2018/Nð-CP và các quy ñịnh khác có liên quan.
Trong quá trình thực hiện, ñịnh kỳ Quỹ có trách nhiệm tổng kết hoạt ñộng, ñề xuất
Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung ðiều lệ này (nếu thấy cần thiết).
Thủ tục sửa ñổi, bổ sung ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ Bảo lãnh tín dụng
thực hiện theo quy ñịnh hiện hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 ñầu tư phát triển ñịa phương;
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP ngày 28 tháng 8
năm 2007 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 7 về việc ñiều chỉnh, bổ sung Nghị quyết
số 13/2014/NQ-HðND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội ñồng nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc thông qua ðề án thành lập Quỹ ðầu tư phát triển và Bảo lãnh
tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung
chính như sau:
1. Tên gọi: Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tên giao dịch tiếng Anh: Thua Thien Hue Development Investment Fund
(TTHDIF).
2. ðịa vị pháp lý: Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây gọi tắt
là Quỹ) là một tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
thực hiện chức năng ñầu tư tài chính và ñầu tư phát triển. Quỹ có tư cách pháp nhân,
có vốn ñiều lệ, có bảng cân ñối kế toán riêng, có con dấu, ñược mở tài khoản tại
Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt ñộng hợp pháp trong nước
ñóng trên ñịa bàn.
ðiều 2. Nguồn vốn hoạt ñộng của Quỹ
1. Vốn ñiều lệ: 210.000.000.000 ñồng (Hai trăm mười tỷ ñồng); ñược phân bổ
từ nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ ðầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp
nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.
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2. Vốn huy ñộng: Quỹ ñược huy ñộng các nguồn vốn trung và dài hạn của các
tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.
3. Vốn nhận ủy thác: Các nguồn vốn nhận ủy thác không thuộc vốn hoạt ñộng
của Quỹ.
ðiều 3. Nguyên tắc hoạt ñộng
Quỹ hoạt ñộng theo mô hình ngân hàng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ
về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Quỹ chịu
trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ.
ðiều 4. Cơ cấu tổ chức, quản lý ñiều hành của Quỹ
Quỹ trực tiếp tổ chức ñiều hành các hoạt ñộng, tổ chức bộ máy của Quỹ
bao gồm: Hội ñồng quản lý; Ban Kiểm soát; Bộ máy ñiều hành, gồm: Giám ñốc, các
Phó Giám ñốc, các phòng ban nghiệp vụ ñược quy ñịnh cụ thể tại ðiều lệ tổ chức và
hoạt ñộng của Quỹ.
ðiều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị liên quan:
1. Sở Tài chính
a) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thành lập Quỹ và ñưa
Quỹ ñi vào hoạt ñộng theo Quyết ñịnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Trình cấp có thẩm quyền cấp vốn ñiều lệ cho Quỹ.
c) Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
hướng dẫn nghiệp vụ hoạt ñộng Quỹ.
d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của Quỹ,
bảo ñảm Quỹ hoạt ñộng ñúng quy ñịnh của pháp luật, bảo ñảm an toàn vốn, có hiệu quả,
bảo toàn và phát triển vốn.
2. Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế
a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng của Quỹ theo
quy ñịnh, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của Quỹ.
b) Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn nghiệp vụ hoạt ñộng Quỹ.
3. Sở Nội vụ
a) Căn cứ ðề án thành lập Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ñược
Hội ñồng nhân dân tỉnh thông qua và các quy ñịnh liên quan, tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh tổ chức bộ máy của Quỹ; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh
bổ nhiệm các chức danh của Quỹ.
b) Phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan triển khai thành lập
Quỹ và ñưa Quỹ ñi vào hoạt ñộng theo Quyết ñịnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Sở Kế hoạch và ðầu tư phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan
triển khai thành lập Quỹ và ñưa Quỹ ñi vào hoạt ñộng theo Quyết ñịnh của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh.
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ðiều 6. Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế kế thừa mọi quyền lợi và
nghĩa vụ của Quỹ ðầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
tỉnh Thừa Thiên Huế.
Giữ nguyên và chuyển toàn bộ cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất của
Quỹ ðầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
Thừa Thiên Huế hiện nay cho Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh.
ðiều 7. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019 và thay thế
Quyết ñịnh số 59/Qð-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc thành lập Quỹ ñầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ,
Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư; Giám ñốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh
Thừa Thiên Huế, Hội ñồng quản lý, Ban kiểm soát và Giám ñốc Quỹ ðầu tư phát triển
tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 456/Qð-UBND
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Ban hành ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng
của Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 ñầu tư phát triển ñịa phương;
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP ngày 28 tháng 8
năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ ñầu tư phát triển ñịa phương;
Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính
hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ ñầu tư phát triển ñịa phương;
Căn cứ Quyết ñịnh số 42/2014/TT-BTC ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính
ban hành ðiều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ ñầu tư phát triển ñịa phương;
Căn cứ Quyết ñịnh số 455/Qð-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng
Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Giao Hội ñồng Quản lý Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
chỉ ñạo hoạt ñộng của Quỹ theo ñúng ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng Quỹ ðầu tư phát triển
tỉnh Thừa Thiên Huế và các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019 và thay thế
Quyết ñịnh số 1147/Qð-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh về việc
ban hành ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ ðầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.
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ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, Tài chính,
Kế hoạch và ðầu tư; Giám ñốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế;
Hội ñồng Quản lý, Ban Kiểm soát và Giám ñốc Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ðIỀU LỆ
Tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 456/Qð-UBND
ngày 22 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Giải thích từ ngữ
Ngoài các thuật ngữ quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP ngày 28 tháng 8
năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ ñầu tư phát triển ñịa phương
(sau ñây gọi tắt là Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP); Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP
ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh
số 138/2007/Nð-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt ñộng
của Quỹ ñầu tư phát triển ñịa phương (sau ñây gọi tắt là Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP);
trong ðiều lệ này, những thuật ngữ dưới ñây sẽ ñược hiểu như sau:
1. “Vốn ñiều lệ” là mức vốn quy ñịnh tại ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của
Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. “Vốn ñiều lệ thực có” là số vốn ñiều lệ ñã ñược UBND tỉnh thực cấp cho
Quỹ và ñược phản ánh trên sổ sách kế toán của Quỹ ñể hoạt ñộng theo quy ñịnh tại
Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP, Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP.
3. “Người có liên quan” là cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi,
anh chị em ruột của thành viên Hội ñồng quản lý, Ban Giám ñốc, thành viên Ban kiểm soát,
Kế toán trưởng của Quỹ.
ðiều 2. Tên gọi, trụ sở và vốn ñiều lệ của Quỹ
1. Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây gọi tắt là Quỹ) là một
tổ chức tài chính nhà nước, ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 455/Qð-UBND ngày 22
tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm mục ñích
tiếp nhận vốn ngân sách, huy ñộng vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong
và ngoài nước ñể cho vay, ñầu tư vào dự án, doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng
kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Vốn ñiều lệ của Quỹ: 210.000.000.000 ñồng (Hai trăm mười tỷ ñồng), ñược
phân bổ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ ðầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho
doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Tên gọi của Quỹ:
a) Tên gọi ñầy ñủ: Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa thiên Huế.
b) Tên giao dịch quốc tế: Thua Thien Hue Development and Investment Fund;
viết tắt: TTHDIF
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4. ðịa chỉ trụ sở chính: ðặt tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
5. ðiện thoại, fax, trang ñiện tử:
a) ðiện thoại: (0234) 3825522
b) Fax: (0234) 3825533
ðiều 3. ðịa vị pháp lý, tư cách pháp nhân và ñại diện theo pháp luật
1. Quỹ là một tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế,
thực hiện chức năng ñầu tư phát triển và ñầu tư tài chính theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh
số 138/2007/Nð-CP và Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP và các văn bản sửa ñổi (nếu có).
2. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn ñiều lệ, có bảng cân ñối kế toán riêng, có
con dấu, ñược mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại
hoạt ñộng hợp pháp trong nước ñóng trên ñịa bàn.
3. Người ñại diện theo pháp luật của Quỹ là Giám ñốc.
ðiều 4. Nguyên tắc hoạt ñộng
1. Quỹ hoạt ñộng theo mô hình ngân hàng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ
về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.
2. Quỹ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ.
ðiều 5. Tổ chức bộ máy
1. Cơ cấu tổ chức quản lý và ñiều hành của Quỹ, bao gồm:
a) Hội ñồng quản lý (sau ñây viết tắt là HðQL) bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch
và các thành viên;
b) Ban kiểm soát: Trưởng ban kiểm soát và các thành viên;
c) Bộ máy ñiều hành bao gồm: Ban giám ñốc (Giám ñốc và các Phó Giám ñốc),
Kế toán trưởng và các Phòng, Ban nghiệp vụ.
2. Việc thay ñổi lại cơ cấu tổ chức quản lý và ñiều hành của Quỹ do Ủy ban
nhân dân tỉnh và Hội ñồng quản lý quyết ñịnh theo thẩm quyền quy ñịnh tại ðiều lệ về
tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ và phù hợp với quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 6. Hoạt ñộng của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội
1. Tổ chức ðảng Cộng sản Việt Nam tại Quỹ hoạt ñộng theo Hiến pháp, pháp luật
của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy ñịnh của ðảng Cộng sản
Việt Nam.
2. Tổ chức công ñoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác tại Quỹ hoạt ñộng
theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và quy ñịnh của các tổ chức ñó.
ðiều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
1. Thực hiện các quyền và trách nhiệm quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều 1, Nghị ñịnh
số 37/2013/Nð-CP.
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2. Thực hiện các quyền, trách nhiệm quy ñịnh tại ðiều lệ này, bao gồm:
a) Phê duyệt chiến lược hoạt ñộng dài hạn, kế hoạch hoạt ñộng và kế hoạch
tài chính hàng năm của Quỹ;
b) Trình Hội ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh việc tổ chức lại, giải thể Quỹ theo
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP và Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP;
c) Phê duyệt các dự án cho vay, ñầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp
thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh tại ðiều 10, ðiều 13
và ðiều 22 Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP hoặc mức thấp hơn theo yêu cầu quản lý
của Ủy ban nhân dân tỉnh và ñược quy ñịnh cụ thể tại ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng
của Quỹ
d) Quyết ñịnh cho vay ñối với các dự án có thời hạn cho vay trên 15 năm theo
quy ñịnh tại ðiều 14 Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP;
ñ) Xem xét chấp thuận việc cho vay hợp vốn ñối với trường hợp quy ñịnh tại
Khoản 6, ðiều 1 Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP;
e) Quyết ñịnh việc khoanh nợ, xóa nợ gốc theo quy ñịnh tại ðiều 20 Nghị ñịnh
số 138/2007/Nð-CP;
g) Quyết ñịnh số lượng thành viên Hội ñồng quản lý và Ban kiểm soát Quỹ theo
quy ñịnh tại Khoản 1 và Khoản 13, ðiều 1 Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP;
h) Phê duyệt quy chế tuyển dụng lao ñộng của Quỹ; quyết ñịnh bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật ñối với các chức danh
Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội ñồng quản lý, Trưởng Ban kiểm soát, Giám ñốc,
Phó Giám ñốc và Kế toán trưởng hoặc các chức danh khác theo yêu cầu quản lý của
Ủy ban nhân dân tỉnh;
i) Thực hiện quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu về cơ chế tiền lương,
tiền thưởng của Quỹ theo quy ñịnh của pháp luật ñối với công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn;
k) Phê duyệt kết quả ñánh giá xếp loại hiệu quả hoạt ñộng của Quỹ;
l) Chấp thuận mức hoặc tỷ lệ trích lập cụ thể vào các quỹ ñầu tư phát triển,
quỹ thưởng Ban quản lý ñiều hành, quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn chênh lệch
thu chi của Quỹ theo ñề nghị của Hội ñồng quản lý Quỹ;
m) Chấp thuận báo cáo tài chính và quyết toán chênh lệch thu chi của Quỹ;
n) Các trách nhiệm khác theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 8. Nghĩa vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
1. ðầu tư ñủ vốn ñiều lệ cho Quỹ.
2. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Quỹ trong
phạm vi số vốn ñiều lệ theo quy ñịnh của pháp luật.
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3. Bố trí ñầy ñủ, kịp thời nguồn cấp bù phần chênh lệch giữa mức lãi suất cho
vay tối thiểu của Quỹ và lãi suất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñịnh cho vay, nguồn cấp
hỗ trợ lãi suất sau ñầu tư cho Quỹ ñối với các dự án quy ñịnh tại Khoản 5, ðiều 1
Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP, ñảm bảo không làm ảnh hưởng ñến nguồn vốn hoạt ñộng
của Quỹ.
4. Bố trí ñầy ñủ, kịp thời nguồn vốn cho Quỹ ñối với các dự án do Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh quyết ñịnh cho vay, ñầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp theo
quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 34 Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP.
5. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM
VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUỸ
ðiều 9. Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ
1. Hoạt ñộng huy ñộng vốn: Quỹ ñược huy ñộng các nguồn vốn trung và dài hạn
từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy ñịnh tại ðiều 27, ðiều 28
Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP.
2. Hoạt ñộng ñầu tư trực tiếp: Quỹ ñược ñầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc
danh mục các lĩnh vực ñầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của
ñịa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số
138/2007/Nð-CP và Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP.
3. Hoạt ñộng cho vay: Quỹ ñược cho vay, cho vay hợp vốn ñối với các dự án
thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của
ñịa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số
138/2007/Nð-CP và Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP.
4. Hoạt ñộng góp vốn thành lập doanh nghiệp: Quỹ ñược góp vốn thành lập
công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp
ñể thực hiện các hoạt ñộng ñầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực ñầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
của ñịa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số
138/2007/Nð-CP và Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP.
5. Hoạt ñộng ủy thác và nhận ủy thác:
a) Quỹ ñược nhận ủy thác theo quy ñịnh tại ðiều 23 Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP
và Khoản 8, ðiều 1 Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP.
b) Quỹ ñược ủy thác cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Phát triển Việt Nam
thực hiện cho vay và thu hồi nợ theo quy ñịnh tại ðiều 24 Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP.
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6. Hoạt ñộng huy ñộng vốn cho ngân sách ñịa phương: Quỹ tổ chức, thu xếp
việc huy ñộng vốn cho ngân sách ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật, bao gồm cả
phát hành trái phiếu chính quyền ñịa phương theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao ñể phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội tại ñịa phương nhưng không trái với quy ñịnh tại Nghị ñịnh số
138/2007/Nð-CP, Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP, ðiều lệ này và các văn bản pháp luật
liên quan.
ðiều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của Quỹ
1. Trách nhiệm của Quỹ:
Ngoài trách nhiệm quy ñịnh tại ðiều 33 Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP, Quỹ
có các trách nhiệm sau:
a) Thực hiện các hoạt ñộng theo quy ñịnh tại ðiều 9 ðiều lệ này;
b) Quản lý sử dụng vốn ñúng mục ñích, ñảm bảo an toàn và phát triển vốn, tự
bù ñắp chi phí và tự chịu rủi ro;
c) Thực hiện ñúng hạn, ñầy ñủ các nghĩa vụ trả nợ của Quỹ ñối với các khoản vốn
mà Quỹ ñã huy ñộng từ các tổ chức và cá nhân theo quy ñịnh của pháp luật;
d) Thực hiện ñầy ñủ các nghĩa vụ tài chính theo quy ñịnh của pháp luật;
2. Quyền hạn của Quỹ:
Ngoài quyền hạn quy ñịnh tại ðiều 34 Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP, Quỹ có
các quyền hạn sau ñây:
a) ðược pháp luật bảo hộ với tư cách là một pháp nhân trước mọi hành vi trái
pháp luật gây tổn hại ñến tài sản, quyền lợi và uy tín của Quỹ;
b) ðược tổ chức hoạt ñộng phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi hoạt ñộng
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP, Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP và ðiều lệ này;
c) ðược quản lý, sử dụng vốn và tài sản ñược giao, vốn huy ñộng ñể thực hiện các
nhiệm vụ theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP, Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP
và ðiều lệ này;
d) ðược lựa chọn các dự án có hiệu quả thuộc ñối tượng quy ñịnh tại Nghị ñịnh
số 138/2007/Nð-CP, Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP ñể quyết ñịnh cho vay, ñầu tư
trực tiếp hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp. Trường hợp thực hiện cho vay, ñầu tư
trực tiếp hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh
thì Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về quyết ñịnh của mình (bao gồm cả việc
bù ñắp chênh lệch lãi suất, cấp hỗ trợ lãi suất sau ñầu tư theo quy ñịnh tại Khoản 5,
ðiều 1 Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP) ñể ñảm bảo nguyên tắc, nguồn vốn hoạt ñộng
của Quỹ;
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ñ) ðược yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, hồ sơ về tình hình tài chính,
sản xuất kinh doanh ñể xem xét quyết ñịnh cho vay, ñầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập
doanh nghiệp; trực tiếp thẩm ñịnh phương án tài chính, hiệu quả ñầu tư của các dự án;
ñịnh giá tài sản ñảm bảo tiền vay; phân tích, ñánh giá và giám sát quá trình triển khai
thực hiện dự án;
e) ðược thuê các tổ chức, chuyên gia tư vấn ñể xem xét, thẩm ñịnh một phần
hoặc toàn bộ các dự án Quỹ cho vay, ñầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp;
ñịnh giá tài sản ñảm bảo tiền vay;
g) ðược kiểm tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất tình hình sản xuất, kinh doanh của tổ chức,
cá nhân vay vốn tại Quỹ; tình hình tài sản bảo ñảm tiền vay; tình hình quản lý, sử dụng
vốn do Quỹ cho vay ñầu tư cũng như các vấn ñề liên quan ñến việc thực hiện dự án
ñầu tư;
h) ðược ñình chỉ hoặc báo cáo cấp thẩm quyền quyết ñịnh ñình chỉ việc cho vay,
ñầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp; thu hồi các khoản cho vay, ñầu tư
trực tiếp trước thời hạn nếu có ñầy ñủ chứng cứ chứng minh ñối tượng sử dụng vốn
không ñúng mục ñích, vi phạm hợp ñồng hoặc vi phạm pháp luật;
i) Có quyền từ chối tài trợ, hợp tác, cho vay, ñầu tư vốn nếu xét thấy trái pháp luật,
ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ;
k) Khi ñến hạn trả nợ, nếu chủ ñầu tư không trả ñược nợ thì Quỹ ñược quyền
xử lý tài sản bảo ñảm tiền vay ñể thu hồi nợ theo quy ñịnh của pháp luật;
l) ðược cho thuê, thế chấp, cầm cố, thanh lý, nhượng bán tài sản cố ñịnh thuộc
quyền sở hữu của Quỹ theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành;
m) ðược tuyển dụng, thuê, bố trí, sử dụng, quy hoạch, ñào tạo và bồi dưỡng
Ban quản lý ñiều hành và người lao ñộng; lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng
trên cơ sở kết quả hoạt ñộng của Quỹ và có các quyền khác của người sử dụng lao ñộng
theo quy ñịnh của pháp luật;
n) Trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ñể ñàm phán,
ký kết các hợp ñồng vay vốn, nhận tài trợ, nhận ủy thác trên nguyên tắc tự nguyện,
bình ñẳng, hợp tác, cùng có lợi theo ñúng pháp luật Việt Nam.
Chương III
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ ðIỀU HÀNH CỦA QUỸ
Mục 1
HỘI ðỒNG QUẢN LÝ QUỸ
ðiều 11. Hội ñồng Quản lý Quỹ
1. Hội ñồng quản lý Quỹ là ñại diện của UBND tỉnh, ñược ủy quyền tổ chức
thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu; quyết ñịnh và tổ chức thực hiện
các vấn ñề liên quan ñến việc xác ñịnh và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Quỹ theo quy ñịnh tại ðiều 9, ðiều 10 ðiều lệ này.
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2. Hội ñồng quản lý có tối ña 05 thành viên. Căn cứ vào quy mô, tính chất và
ñiều kiện thực tế hoạt ñộng của Quỹ, UBND tỉnh quyết ñịnh số lượng cụ thể thành viên
Hội ñồng quản lý Quỹ theo nguyên tắc tổng số thành viên Hội ñồng quản lý Quỹ phải
là số lẻ.
3. Cơ cấu Hội ñồng quản lý Quỹ gồm có: Chủ tịch Hội ñồng quản lý do
Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm, Phó Chủ tịch Hội ñồng quản lý kiêm Giám ñốc Quỹ,
ba thành viên kiêm nhiệm là Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư
và Giám ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài
Phó Chủ tịch chuyên trách Hội ñồng quản lý, các thành viên kiêm nhiệm khác của
Hội ñồng quản lý không ñược kiêm nhiệm bất kỳ một chức vụ quản lý khác tại Quỹ.
4. Nhiệm kỳ của Hội ñồng quản lý Quỹ là năm (05) năm; thành viên của Hội ñồng
quản lý Quỹ có thể ñược bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp
vào thời ñiểm kết thúc nhiệm kỳ mà Hội ñồng quản lý Quỹ mới chưa ñược bổ nhiệm
thì Hội ñồng quản lý Quỹ của nhiệm kỳ hiện tại vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ
cho ñến khi Hội ñồng quản lý Quỹ mới ñược bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ.
ðiều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội ñồng quản lý Quỹ
1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quy ñịnh tại ðiều 37 Nghị ñịnh
138/2007/Nð-CP.
2. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quy ñịnh cụ thể tại ðiều lệ này, bao gồm:
a) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách và các nguồn lực
khác do Nhà nước giao cho Quỹ; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phương án ñiều chỉnh
vốn ñiều lệ của Quỹ ñể quyết ñịnh theo thẩm quyền;
b) Ban hành các quy chế hoạt ñộng và nghiệp vụ của Quỹ, bao gồm: Quy chế
huy ñộng vốn; Quy chế ñầu tư trực tiếp; Quy chế cho vay; Quy chế góp vốn thành lập
doanh nghiệp; Quy chế quản lý rủi ro; Quy chế quản lý tài sản bảo ñảm tiền vay; Quy chế
hoạt ñộng của bộ máy quản lý, ñiều hành Quỹ; Quy chế ñầu tư xây dựng, mua sắm và
quản lý tài sản của Quỹ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế lao ñộng, tiền lương;
Quy chế khen thưởng, kỷ luật; và các quy chế hoạt ñộng, nghiệp vụ khác theo yêu cầu
quản lý của Quỹ;
c) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết ñịnh về mức lãi suất cho vay
tối thiểu của Quỹ theo quy ñịnh tại Khoản 5, ðiều 1 Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP;
d) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của ñịa phương theo quy ñịnh tại Khoản 2 và Khoản 4,
ðiều 1 Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP;
ñ) Quyết ñịnh việc ñầu tư trực tiếp, cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp
ñối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng quản lý Quỹ theo phân cấp
của Ủy ban nhân dân tỉnh;

CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 02-3-2019

47

e) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh việc khoanh nợ, xóa nợ gốc theo
quy ñịnh tại ðiều 20 Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP, Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP
và quy ñịnh của pháp luật có liên quan;
g) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội ñồng thành viên/Chủ tịch công ty về
cơ chế tiền lương, tiền thưởng của Quỹ theo quy ñịnh của pháp luật ñối với công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn;
h) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Báo cáo xếp loại hiệu quả hoạt ñộng
của Quỹ; Báo cáo tài chính; quyết toán chênh lệch thu chi Quỹ, mức hoặc tỷ lệ trích
cụ thể vào các quỹ ñầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ thưởng ban quản lý
ñiều hành, quỹ khen thưởng, phúc lợi của Quỹ;
i) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương thức tổ chức, bộ máy quản lý
ñiều hành Quỹ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật
ñối với các chức danh thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Chủ tịch UBND tỉnh;
k) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật ñối với
các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội ñồng quản lý Quỹ;
l) Phê duyệt quy chế hoạt ñộng của Ban kiểm soát;
m) Giám sát, kiểm tra các hoạt ñộng của Quỹ theo ðiều lệ này và các Nghị quyết,
Quyết ñịnh của Hội ñồng quản lý Quỹ.
n) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
ðiều 13. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội ñồng
quản lý Quỹ
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn
nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội ñồng quản lý Quỹ.
2. Tiêu chuẩn, ñiều kiện của thành viên Hội ñồng quản lý:
a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có ñầy ñủ năng lực hành vi
dân sự;
b) Có trình ñộ ñại học trở lên, có năng lực quản lý và kinh nghiệm về một
trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, ñầu tư, quản trị;
c) Có sức khỏe, phẩm chất ñạo ñức tốt, trung thực, liêm khiết và có ý thức
chấp hành pháp luật;
d) Không thuộc ñối tượng bị cấm ñảm nhiệm chức vụ quản lý ñiều hành doanh nghiệp
theo quy ñịnh hiện hành;
ñ) Không có người liên quan giữ chức danh Giám ñốc, Phó Giám ñốc, Kế toán trưởng,
thành viên Ban Kiểm soát, Thủ quỹ tại Quỹ;
e) Không phải là người liên quan của người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm
thành viên Hội ñồng quản lý;
g) Trường hợp ñặc biệt do UBND tỉnh quyết ñịnh.
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3. Thành viên Hội ñồng quản lý Quỹ bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong những
trường hợp sau:
a) Không còn ñáp ứng ñược ñầy ñủ tiêu chuẩn, ñiều kiện thành viên Hội ñồng
quản lý Quỹ;
b) Vi phạm pháp luật ñến mức bị truy tố, bị tòa án kết án bằng bản án;
c) Vi phạm nghiêm trọng các quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh, quyết ñịnh
của Hội ñồng quản lý Quỹ, các quy chế của Quỹ, quy ñịnh của ðiều lệ này và quy ñịnh
của pháp luật liên quan ñến mức bị kỷ luật;
d) Xin từ chức và ñược cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo quy ñịnh
của pháp luật;
ñ) Có quyết ñịnh ñiều chuyển hoặc bố trí công việc khác;
e) Nghỉ hưu;
g) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm khác theo yêu cầu quản lý của
Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng,
kỷ luật thành viên Hội ñồng quản lý Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh theo
quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội ñồng quản lý Quỹ
1. Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn sau ñây:
a) Thay mặt Hội ñồng quản lý Quỹ tiếp nhận vốn ñiều lệ do ngân sách cấp và
các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Quỹ;
b) Phân công nhiệm vụ cụ thể ñối với các thành viên của Hội ñồng quản lý Quỹ;
c) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội ñồng Quản lý Quỹ theo
quy ñịnh tại ðiều 12 của ðiều lệ này;
d) Thay mặt Hội ñồng quản lý Quỹ ký các văn bản thuộc thẩm quyền của
Hội ñồng quản lý;
ñ) Tổ chức theo dõi và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết ñịnh của
Hội ñồng quản lý Quỹ; có quyền hủy bỏ các Quyết ñịnh của Giám ñốc Quỹ trái với
Nghị quyết, Quyết ñịnh của Hội ñồng quản lý Quỹ, quy ñịnh tại ðiều lệ này và
pháp luật có liên quan;
e) Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội ñồng quản lý ủy quyền bằng văn bản cho
Phó Chủ tịch Hội ñồng quản lý hoặc cho thành viên Hội ñồng quản lý Quỹ thực hiện
một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Người ñược ủy quyền chịu trách nhiệm trước
Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ và trước pháp luật về các nhiệm vụ ñược ủy quyền;
g) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy ñịnh của pháp luật và ủy quyền
của Ủy ban nhân dân tỉnh.
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2. Thành viên của Hội ñồng quản lý có nhiệm vụ, quyền hạn sau ñây:
a) Tham dự họp Hội ñồng quản lý Quỹ; thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các
vấn ñề thuộc thẩm quyền của Hội ñồng quản lý;
b) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo phân công hoặc ủy quyền
của Chủ tịch Hội ñồng quản lý;
c) Yêu cầu Giám ñốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý của Quỹ cung cấp
thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt ñộng của Quỹ ñể phục vụ công tác của mình.
Người ñược yêu cầu phải cung cấp thông tin kịp thời, ñầy ñủ và chính xác.
3. Chủ tịch và thành viên Hội ñồng quản lý có nghĩa vụ:
a) Tuân thủ pháp luật, ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ, Quyết ñịnh của
Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện quyền và nhiệm vụ ñược giao;
b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ ñược giao một cách trung thực, cẩn trọng
nhằm bảo ñảm lợi ích hợp pháp của Quỹ và Ủy ban nhân dân tỉnh;
c) Trung thành với lợi ích của Quỹ; không sử dụng thông tin hoạt ñộng của
Quỹ hoặc lợi dụng chức vụ và tài sản của Quỹ ñể tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của
người khác.
ðiều 15. Chế ñộ làm việc của Hội ñồng quản lý Quỹ
1. Hội ñồng quản lý Quỹ làm việc theo chế ñộ tập thể, họp thường kỳ tối thiểu
3 tháng một lần ñể xem xét và quyết ñịnh những vấn ñề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm
của Hội ñồng quản lý Quỹ. Hội ñồng quản lý Quỹ có thể họp bất thường ñể giải quyết
các vấn ñề cấp bách của Quỹ theo yêu cầu của Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ hoặc
theo ñề nghị của Giám ñốc Quỹ, Trưởng ban kiểm soát, sau khi ñược Chủ tịch Hội ñồng
quản lý Quỹ chấp thuận.
2. Các cuộc họp của Hội ñồng quản lý Quỹ chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 2/3 số
thành viên tham dự. Thành viên Hội ñồng quản lý vắng mặt tại cuộc họp phải có
thông báo bằng văn bản về lý do vắng mặt. Cuộc họp do Chủ tịch hoặc một thành
viên khác ñược Chủ tịch ủy quyền (trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt) làm chủ tọa.
Trong trường hợp cấp bách không tổ chức họp, việc lấy ý kiến các thành viên
Hội ñồng quản lý Quỹ phải ñược thực hiện bằng văn bản.
3. Tài liệu họp Hội ñồng quản lý phải ñược Quỹ chuẩn bị và gửi tới các thành viên
Hội ñồng quản lý tối thiểu 3 ngày làm việc trước ngày họp.
4. Hội ñồng quản lý Quỹ quyết ñịnh các vấn ñề theo nguyên tắc ña số, mỗi
thành viên Hội ñồng quản lý có một phiếu biểu quyết với quyền biểu quyết ngang nhau.
Nghị quyết, quyết ñịnh của Hội ñồng quản lý Quỹ có hiệu lực khi có trên năm mươi
phần trăm (50%) tổng số thành viên Hội ñồng quản lý Quỹ biểu quyết hoặc lấy ý kiến
bằng văn bản có ý kiến tán thành. Trường hợp số phiếu bằng nhau thì quyết ñịnh
cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ hoặc người
chủ trì cuộc họp Hội ñồng quản lý. Thành viên Hội ñồng quản lý có quyền bảo lưu ý kiến
của mình và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh theo thẩm quyền.
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5. Nội dung các vấn ñề thảo luận, các ý kiến phát biểu, kết luận và kết quả
biểu quyết của các cuộc họp Hội ñồng quản lý Quỹ phải ñược ghi chép ñầy ñủ trong
biên bản cuộc họp và ñược các thành viên tham dự cuộc họp cùng ký xác nhận. Kết luận
của cuộc họp ñược thể hiện bằng Nghị quyết, Quyết ñịnh của Hội ñồng quản lý và
phải ñược gửi tới tất cả các thành viên của Hội ñồng quản lý, Quỹ và các tổ chức, cá nhân
có liên quan ñể triển khai thực hiện.
6. Các Nghị quyết, Quyết ñịnh của Hội ñồng quản lý Quỹ có tính bắt buộc thi hành
ñối với hoạt ñộng của Quỹ và Giám ñốc Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện.
Giám ñốc Quỹ có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
quyết ñịnh theo thẩm quyền; trong thời gian chưa có quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh,
Giám ñốc Quỹ phải có trách nhiệm chấp hành các Nghị quyết, Quyết ñịnh của Hội ñồng
quản lý Quỹ.
Mục 2
BAN KIỂM SOÁT QUỸ
ðiều 16. Ban Kiểm soát Quỹ
1. Ban Kiểm soát có chức năng giúp Hội ñồng quản lý và Ủy ban nhân dân tỉnh
thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát việc Quỹ chấp hành các chính sách chế ñộ theo
quy ñịnh của pháp luật; các quy chế hoạt ñộng và nghiệp vụ của Quỹ; ðiều lệ tổ chức
và hoạt ñộng của Quỹ; Nghị quyết, Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội ñồng
quản lý Quỹ.
2. Ban Kiểm soát có không quá ba (03) thành viên kiêm nhiệm (không chuyên trách),
gồm Trưởng ban và không quá hai (02) thành viên ñược cử từ Sở Tài chính, Văn phòng
UBND tỉnh và Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế.
3. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là năm (05) năm; thành viên Ban Kiểm soát
có thể ñược bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp vào thời ñiểm
kết thúc nhiệm kỳ mà Ban Kiểm soát mới chưa ñược bổ nhiệm thì Ban Kiểm soát của
nhiệm kỳ hiện tại vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho ñến khi Ban Kiểm soát
mới ñược bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ.
ðiều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát Quỹ
1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều 38 Nghị ñịnh
số 38/2007/Nð-CP.
2. Thực hiện các nhiệm vụ quy ñịnh cụ thể tại ðiều lệ này, bao gồm:
a) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chính sách, chế ñộ theo quy ñịnh của
pháp luật; quy chế hoạt ñộng và nghiệp vụ của Quỹ; ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của
Quỹ; Nghị quyết, Quyết ñịnh của Hội ñồng quản lý Quỹ và Quyết ñịnh của Ủy ban
nhân dân tỉnh. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm chính sách, chế ñộ theo
quy ñịnh, Ban Kiểm soát Quỹ có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh,
ñồng thời yêu cầu Hội ñồng quản lý, Chủ tịch Hội ñồng quản lý và bộ máy quản lý,
ñiều hành Quỹ chấm dứt hành vi vi phạm, xác ñịnh nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức,
cá nhân có liên quan và có giải pháp khắc phục hậu quả;
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b) Thẩm ñịnh báo cáo hoạt ñộng, báo cáo tài chính và việc trích lập các quỹ,
báo cáo tình hình thực hiện tiền lương và tiền thưởng theo quy ñịnh của pháp luật;
c) Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội ñồng quản lý Quỹ giao.
3. Ban Kiểm soát có các quyền hạn sau ñây:
a) ðược yêu cầu cung cấp thông tin, tiếp cận hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý,
ñiều hành hoạt ñộng và tài chính của Quỹ;
b) ðược tham dự các cuộc họp giao ban, họp Hội ñồng quản lý, họp Ban Giám ñốc,
họp chuyên ñề có liên quan ñến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Khi
tham dự các cuộc họp, Ban Kiểm soát có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có
quyền biểu quyết;
c) ðược sử dụng con dấu của Quỹ cho các văn bản, hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát. Quỹ phối hợp với Ban kiểm soát
xây dựng quy chế sử dụng con dấu bảo ñảm phù hợp với quy ñịnh pháp luật.
4. Ban Kiểm soát có các nghĩa vụ sau ñây:
a) Tuân thủ pháp luật, ðiều lệ này và các Quyết ñịnh, Nghị quyết của Ủy ban
nhân dân tỉnh và Hội ñồng quản lý Quỹ trong việc thực hiện quyền và nhiệm vụ ñược giao;
b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ ñược giao một cách trung thực, cẩn trọng
nhằm ñảm bảo lợi ích hợp pháp của Quỹ và Ủy ban nhân dân tỉnh;
c) Trung thành với lợi ích của Quỹ; quản lý và bảo mật thông tin theo quy ñịnh
của Quỹ. Không lợi dụng quyền hạn ñược giao ñể gây cản trở cho hoạt ñộng của Quỹ;
không lợi dụng thông tin, chức vụ, tài sản của Quỹ ñể tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của
tổ chức, cá nhân khác;
d) Thường xuyên nắm bắt tình hình, thu thập thông tin, báo cáo kịp thời, ñầy ñủ,
chính xác cho Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt ñộng của Quỹ theo chế ñộ quy ñịnh;
ñ) Các nghĩa vụ khác theo các quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội ñồng
quản lý Quỹ.
ðiều 18. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban
Kiểm soát
1. Trưởng Ban Kiểm soát do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,
miễn nhiệm, bãi nhiệm theo ñề nghị của Hội ñồng quản lý Quỹ. Các thành viên khác
của Ban Kiểm soát do Hội ñồng quản lý bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm
theo ñề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Tiêu chuẩn, ñiều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:
a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có ñủ năng lực hành vi dân sự;
b) Không thuộc ñối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy ñịnh tại Luật
Doanh nghiệp;
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c) Không ñồng thời giữ chức vụ quản lý, ñiều hành, nhân viên của Quỹ; không
là người có liên quan của thành viên Hội ñồng quản lý Quỹ, Giám ñốc, Phó Giám ñốc,
Kế toán trưởng, Thủ quỹ hoặc là người có liên quan của người có thẩm quyền bổ nhiệm
các chức danh này;
d) Có trình ñộ ñại học trở lên và có kinh nghiệm về một trong các lĩnh vực kế toán,
kiểm toán, tài chính, ngân hàng;
ñ) ðáp ứng ñủ các tiêu chuẩn và ñiều kiện khác theo yêu cầu quản lý của
Ủy ban nhân dân tỉnh và phù hợp với quy ñịnh của pháp luật.
3. Tiêu chuẩn, ñiều kiện của Trưởng Ban Kiểm soát:
a) ðáp ứng ñược tiêu chuẩn và ñiều kiện của thành viên Ban Kiểm soát quy ñịnh
tại Khoản 2 ðiều này;
b) Có trình ñộ ñại học trở lên trong các ngành tài chính, kế toán, kiểm toán,
ngân hàng; ñồng thời phải có tối thiểu ba (03) năm kinh nghiệm về quản lý hoặc ñiều
hành một trong các lĩnh vực này;
c) ðáp ứng ñủ các tiêu chuẩn và ñiều kiện khác theo yêu cầu quản lý của Ủy ban
nhân dân tỉnh và phù hợp với quy ñịnh của pháp luật.
4. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong những trường hợp sau:
a) Không còn ñáp ứng ñược ñầy ñủ tiêu chuẩn, ñiều kiện thành viên Ban Kiểm soát
hoặc tiêu chuẩn, ñiều kiện của Trưởng Ban Kiểm soát trong trường hợp miễn nhiệm,
bãi nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát;
b) Vi phạm pháp luật ñến mức bị truy tố, bị tòa án kết án bằng bản án;
c) Lợi dụng quyền hạn ñể gây cản trở cho hoạt ñộng của Quỹ, không thực hiện
ñúng chức năng nhiệm vụ ñược giao, vi phạm nghiêm trọng các quy chế của Quỹ,
quy ñịnh của ðiều lệ này và quy ñịnh của pháp luật liên quan ñến mức bị kỷ luật;
d) Xin từ chức và ñược cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo quy ñịnh
của pháp luật;
ñ) Khi có quyết ñịnh ñiều chuyển hoặc bố trí công việc khác;
e) Nghỉ hưu;
g) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm khác theo yêu cầu quản lý của
UBND tỉnh.
Mục 3
GIÁM ðỐC QUỸ
ðiều 19. Giám ñốc Quỹ
1. Giám ñốc là người ñại diện theo pháp luật của Quỹ, trực tiếp ñiều hành
hoạt ñộng hàng ngày của Quỹ theo chiến lược, mục tiêu, kế hoạch của Quỹ, ñảm bảo
tuân thủ quy ñịnh của pháp luật, ðiều lệ, các quy chế nội bộ của Quỹ và các Nghị quyết,
quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội ñồng quản lý Quỹ; chịu trách nhiệm
trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội ñồng quản lý Quỹ và trước pháp luật về việc thực hiện
các quyền và nhiệm vụ ñược giao theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan và ðiều lệ này.
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2. Nhiệm kỳ của Giám ñốc Quỹ là năm (05) năm và có thể ñược bổ nhiệm lại
với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Trường hợp vào thời ñiểm kết thúc nhiệm kỳ mà Giám ñốc Quỹ mới chưa ñược
bổ nhiệm thì Giám ñốc Quỹ của nhiệm kỳ hiện tại vẫn tiếp tục thực hiện quyền và
nghĩa vụ cho ñến khi Giám ñốc mới ñược bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ.
ðiều 20. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám ñốc Quỹ
1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều 39 Nghị ñịnh
số 138/2007/Nð-CP.
2. ðề xuất và trình Hội ñồng quản lý Quỹ ñối với các vấn ñề thuộc thẩm quyền
phê duyệt của Hội ñồng quản lý Quỹ theo quy ñịnh theo quy ñịnh tại ðiều 14 ðiều lệ này.
3. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác của Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh,
Hội ñồng quản lý Quỹ ủy nhiệm nhưng không ñược trái với quy ñịnh tại Nghị ñịnh số
138/2007/Nð-CP, Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP và ðiều lệ này.
4. Ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy trình nội bộ ñể tổ chức ñiều hành
hoạt ñộng của Quỹ theo phân cấp của Hội ñồng quản lý Quỹ.
5. Quyết ñịnh các vấn ñề thuộc thẩm quyền liên quan ñến ñiều hành công việc
hàng ngày của Quỹ.
ðiều 21. Tiêu chuẩn và ñiều kiện của Giám ñốc Quỹ
1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có ñầy ñủ năng lực hành vi
dân sự và không thuộc ñối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy ñịnh tại
Luật Doanh nghiệp.
2. Có trình ñộ ñại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính
hoặc ngân hàng; ñồng thời, phải có tối thiểu ba (03) năm kinh nghiệm về quản lý
hoặc ñiều hành một trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng.
3. Không phải người có liên quan của Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ, Phó
Giám ñốc, thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, thủ quỹ và không phải người có
liên quan của người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Giám ñốc Quỹ.
4. Có sức khỏe, phẩm chất ñạo ñức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có
ý thức chấp hành pháp luật.
5. Các tiêu chuẩn và ñiều kiện khác theo yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh
và phù hợp với quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 22. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám ñốc Quỹ
1. Giám ñốc Quỹ là Phó Chủ tịch chuyên trách Hội ñồng quản lý do Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy ñịnh.
2. Giám ñốc Quỹ bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trước thời hạn trong các trường hợp sau:
a) Không còn ñáp ứng ñược ñầy ñủ tiêu chuẩn, ñiều kiện của Giám ñốc Quỹ
theo quy ñịnh tại ðiều 21 ðiều lệ này;
b) Không hoàn thành các nhiệm vụ do Hội ñồng quản lý Quỹ giao mà không
giải trình ñược nguyên nhân chính ñáng;
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c) Vi phạm nghiêm trọng hoặc có hệ thống các Nghị quyết, Quyết ñịnh của
Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội ñồng quản lý Quỹ, ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ
ñến mức bị kỷ luật;
d) Không trung thực trong thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao hoặc sử dụng
vốn, tài sản của Quỹ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn ñể tư lợi hoặc làm lợi cho người khác;
ñ) Báo cáo không trung thực tình hình hoạt ñộng và tài chính của Quỹ;
e) Vi phạm pháp luật ñến mức bị truy tố, bị tòa án kết án bằng bản án;
g) Xin từ chức và ñược cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo ñúng
trình tự quy ñịnh tại ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ;
h) Khi có quyết ñịnh ñiều chuyển hoặc bố trí công việc khác;
i) Nghỉ hưu;
k) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm khác theo yêu cầu quản lý của
Hội ñồng quản lý Quỹ và Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng,
kỷ luật Giám ñốc Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật.
Mục 4
PHÓ GIÁM ðỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ BỘ MÁY NGHIỆP VỤ
ðiều 23. Phó Giám ñốc và Kế toán trưởng
1. Phó Giám ñốc và Kế toán trưởng do Giám ñốc Quỹ ñề nghị Hội ñồng quản lý
Quỹ xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm
hoặc bãi nhiệm.
2. Phó Giám ñốc có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám ñốc trong việc ñiều hành
Quỹ, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do Giám ñốc giao phù hợp với ðiều lệ tổ chức
và hoạt ñộng của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Giám ñốc và trước pháp luật về nhiệm vụ
và quyền hạn ñược giao.
3. Kế toán trưởng:
a) Kế toán trưởng tổ chức thực hiện công tác kế toán của Quỹ, giúp Hội ñồng
quản lý và Giám ñốc Quỹ giám sát tài chính tại Quỹ theo pháp luật về tài chính, kế toán;
chịu trách nhiệm trước Hội ñồng quản lý, Giám ñốc và trước pháp luật về thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn ñược phân công hoặc ủy quyền; thực hiện các chức năng và
nhiệm vụ khác ñược quy ñịnh theo Luật Kế toán và các quy ñịnh hiện hành của pháp luật
có liên quan;
b) Kế toán trưởng phải ñáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn và ñiều kiện theo
quy ñịnh của Luật Kế toán và pháp luật có liên quan.
4. Phó Giám ñốc Quỹ, Kế toán trưởng ñược bổ nhiệm với thời hạn là năm (05) năm
và có thể ñược bổ nhiệm lại. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,
khen thưởng, kỷ luật Phó Giám ñốc và Kế toán trưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật.
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ðiều 24. Bộ máy nghiệp vụ
1. Các Phòng, ban nghiệp vụ của Quỹ do Hội ñồng quản lý Quỹ quyết ñịnh
thành lập, tổ chức lại, giải thể theo ñề nghị của Giám ñốc Quỹ, có chức năng tham mưu
và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Hội ñồng quản lý và Giám ñốc Quỹ giao.
2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh ñạo các phòng, ban
nghiệp vụ do Giám ñốc Quỹ quyết ñịnh và theo quy ñịnh của Nhà nước.
3. Lãnh ñạo các phòng, ban nghiệp vụ và người lao ñộng làm nhiệm vụ chuyên môn,
chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Quỹ và trước pháp luật về nhiệm vụ ñược giao.
ðiều 25. Tuyển dụng lao ñộng
Trên cơ sở biên chế ñược giao, Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh xây dựng kế hoạch
tuyển dụng trình UBND tỉnh phê duyệt ñể triển khai thực hiện; ñảm bảo việc tuyển dụng,
sử dụng lao ñộng hiệu quả, ñúng quy ñịnh.
Việc quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, lãnh ñạo của Quỹ ñược thực hiện theo
quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chương IV
CHẾ ðỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
ðiều 26. Chế ñộ tài chính, kế toán và kiểm toán
1. Chế ñộ tài chính, kế toán và kiểm toán của Quỹ thực hiện theo quy ñịnh do
Bộ Tài chính ban hành và quy ñịnh tại ðiều lệ này.
2. Quỹ tổ chức bộ máy kế toán theo quy ñịnh của pháp luật về kế toán. Hàng năm
báo cáo tài chính của Quỹ phải ñược kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán ñộc lập
ñược thành lập và hoạt ñộng hợp pháp tại Việt Nam theo quy ñịnh của pháp luật.
3. Năm tài chính của Quỹ bắt ñầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31
tháng 12 năm dương lịch hàng năm.
Chương V
XỬ LÝ TRANH CHẤP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ
ðiều 27. Xử lý tranh chấp
Mọi tranh chấp giữa Quỹ với pháp nhân và thể nhân có quan hệ trực tiếp hoặc
gián tiếp ñến hoạt ñộng của Quỹ ñược xử lý theo pháp luật hiện hành.
ðiều 28. Tổ chức lại, giải thể Quỹ
1. Việc tổ chức lại hoặc giải thể Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế do
UBND tỉnh quyết ñịnh theo ñề nghị của Hội ñồng quản lý Quỹ.
2. Việc tổ chức lại, sáp nhập, thành lập mới các ñơn vị, phòng ban nghiệp vụ
trực thuộc bộ máy ñiều hành của Quỹ do Hội ñồng quản lý Quỹ quyết ñịnh theo ñề
nghị của Giám ñốc Quỹ, trên cơ sở phương thức tổ chức bộ máy quản lý ñã ñược
UBND tỉnh phê duyệt.
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Chương VI
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 29. Hiệu lực thi hành
Các nội dung khác không quy ñịnh tại ðiều lệ này ñược thực hiện theo Nghị ñịnh
số 138/2007/Nð-CP, Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP và các quy ñịnh khác có liên quan.
Trong quá trình thực hiện, ñịnh kỳ Quỹ có trách nhiệm tổng kết hoạt ñộng, ñề xuất
Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung ðiều lệ này (nếu thấy cần thiết)./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2019

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa,
hoạt ñộng văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian qua, trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các loại hình hoạt ñộng
nghệ thuật, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí phát triển ña dạng, phong phú phục vụ
tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng tăng của nhân dân. Tuy nhiên, có một số
hoạt ñộng ñã gây bức xúc trong nhân dân, như: các tổ chức, cá nhân cho thuê dàn
nhạc sống, dàn karaoke ñến phục vụ tại các hộ gia ñình, cá nhân trong các ñám tiệc,
sinh hoạt văn hóa gia ñình; hoạt ñộng quảng cáo, rao bán hàng bằng các loa có
công suất lớn gây tiếng ồn, làm mất trật tự ảnh hưởng ñến môi trường sống của người dân.
ðể khắc phục tình trạng trên và ñảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các quy ñịnh
của pháp luật trong hoạt ñộng văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố Huế và ñề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ñoàn thể, các
tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp... tổ chức tuyên truyền, giáo dục
ý thức chấp hành nghiêm các quy ñịnh của pháp luật trong hoạt ñộng văn hóa,
kinh doanh dịch vụ văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức, ñoàn viên, hội viên và
nhân dân ở cơ quan, ñơn vị, ñịa phương mình thực hiện tốt nếp sống văn minh khi
tổ chức hoặc tham gia các hoạt ñộng văn hóa trong cơ quan, tổ chức, hộ gia ñình và
nơi công cộng.
2. Lãnh ñạo các ngành, các cấp có liên quan tăng cường chỉ ñạo, quản lý
chặt chẽ và kiểm tra, xử lý nghiêm ñối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa
và kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy ñịnh pháp luật; ñiều chỉnh, bổ sung ñưa vào
quy ước, hương ước tại thôn, bản, tổ dân phố những loại hình sinh hoạt văn hóa
văn minh, tiến bộ, ñậm ñà bản sắc dân tộc ñể người dân thực hiện và cảnh báo những
loại hình văn hóa ñộc hại, phản văn hóa ñể phòng ngừa.
3. Sở Văn hóa và Thể thao:
a) Chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan tổ chức tập huấn, phổ biến các
quy ñịnh pháp luật về hoạt ñộng văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho các cán bộ
quản lý, kiểm tra văn hóa các cấp; các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng văn hóa, kinh doanh
dịch vụ văn hóa trên ñịa bàn tỉnh.
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b) Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Quyết ñịnh số 60/2017/Qð-UBND
ngày 11 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh một số vấn ñề
trong việc thực hiện nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2020; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22 tháng 01
năm 2018 của UBND tỉnh về ñẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, ñịa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra
các hoạt ñộng văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên ñịa bàn tỉnh, nhất là các
hoạt ñộng văn hóa làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng ñến việc học tập, sinh hoạt,
nghỉ ngơi của nhân dân; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy ñịnh
pháp luật.
4. Công an tỉnh:
a) Chỉ ñạo các ñơn vị nghiệp vụ; công an huyện, thị xã, thành phố; công an các
xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và
xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt ñộng văn hóa, kinh doanh dịch vụ
văn hóa vi phạm các quy ñịnh về an ninh trật tự theo quy ñịnh của pháp luật.
b) Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan có liên quan kiểm tra
các hoạt ñộng văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn làm mất an ninh trật tự
tại khu dân cư, ảnh hưởng ñến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân; xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và
quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho cán bộ,
công chức, viên chức, người lao ñộng và nhân dân trên ñịa bàn tỉnh biết ñể thực hiện
ñúng quy ñịnh.
b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, ñơn vị có chức năng tổ chức tập huấn sử dụng
phương tiện, thiết bị ño tiếng ồn cho lực lượng kiểm tra các cấp và cấp giấy chứng nhận
theo quy ñịnh, bảo ñảm giá trị pháp lý khi thực thi nhiệm vụ.
c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan có kế hoạch thường xuyên
tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên
ñịa bàn tỉnh theo ñúng quy ñịnh hiện hành.
6. ðề nghị Chi Cục Quản lý thị trường: phối hợp với các ngành chức năng
kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa nhưng không
ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh của pháp luật.
7. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở
Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh chỉ ñạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên
ñịa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền các quy ñịnh của pháp luật về hoạt ñộng văn hóa,
kinh doanh dịch vụ văn hóa; về an ninh trật tự, an toàn xã hội; Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về tiếng ồn ñể cán bộ và nhân dân biết thực hiện.
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8. ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng thông tin
ñiện tử tỉnh: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục phản ảnh kịp thời những tổ chức,
cá nhân thực hiện tốt, ñồng thời phê phán các hành vi vi phạm trong hoạt ñộng
văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa ñể giáo dục chung cho cộng ñồng.
9. UBND các huyện, các thị xã và thành phố Huế:
a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị này và các quy ñịnh của
pháp luật về hoạt ñộng văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho cán bộ, nhân dân,
các tổ chức, cá nhân có liên quan ở ñịa phương. Người ñứng ñầu các cơ quan, các
ñoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp..., ñảng viên, công chức,
viên chức phải gương mẫu, nghiêm chỉnh thực hiện nếp sống văn minh ñô thị và
nông thôn trong việc tổ chức ñám, tiệc tại gia ñình, không sử dụng các dàn âm thanh
gây tiếng ồn vượt quá mức quy ñịnh của Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn.
b) Chỉ ñạo phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và
Môi trường, cơ quan công an cùng cấp và các cơ quan có liên quan thường xuyên
kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt ñộng văn hóa, kinh doanh
dịch vụ văn hóa công cộng về tiếng ồn, an ninh trật tự theo quy ñịnh của pháp luật.
c) Chỉ ñạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị này
cho cán bộ, nhân dân và tổ chức, cá nhân hoạt ñộng văn hóa, kinh doanh dịch vụ
văn hóa ở ñịa phương; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
d) Chỉ ñạo các cơ quan chức năng ở ñịa phương tiến hành kiểm tra và xử lý
nghiêm các vi phạm về lấn chiếm lề ñường, vỉa hè ñể tổ chức các hoạt ñộng văn hóa,
vui chơi giải trí không ñúng quy ñịnh.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã
và thành phố Huế triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; ñịnh kỳ hàng năm,
trước ngày 15/12 báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa
và Thể thao).
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành,
ñịa phương kịp thời phản ảnh về Sở Văn hóa và Thể thao ñể tổng hợp, báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ ñạo./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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