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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 23/NQ-HĐND                                   Lâm Đồng, ngày 04 tháng 8 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Về phương án bổ sung vốn điều lệ và danh mục lĩnh vực  

đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 2 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ khoản 3 và khoản 4 Điều 48 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư 

phát triển địa phương; 

Xét Tờ trình số 5039/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về phương án bổ sung vốn điều lệ và danh mục 

lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra 

của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng  

Thống nhất phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Lâm 

Đồng để đảm bảo có đủ vốn điều lệ tối thiểu là 300 tỷ đồng theo quy định tại khoản 1 

Điều 6 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 

định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương như sau: 

1. Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng số tiền 191.737 

triệu đồng. 

2. Nguồn để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng:  

a) Điều chuyển từ nguồn vốn ngân sách địa phương đã cấp cho Quỹ phát triển 

đất tỉnh số tiền 74.691 triệu đồng;  

b) Điều chuyển từ nguồn vốn ngân sách địa phương đã cấp cho Quỹ Phát triển 

nhà ở tỉnh số tiền 117.046 triệu đồng.  

Điều 2. Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng  

Thống nhất danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh 

Lâm Đồng như sau: 

1. Các dự án thuộc danh mục kêu gọi đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 
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2. Lĩnh vực giáo dục: Các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường mầm 

non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường đại 

học, trường dạy nghề, cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học. 

3. Lĩnh vực y tế: Các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện, trung 

tâm điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe; các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế. 

4. Lĩnh vực công nghiệp:  

a) Công nghiệp chế biến nông sản, lâm sản: Các dự án cấp đông rau quả; chế 

biến rau quả, cà phê, chè, rượu vang, ca cao, cao su...; sản xuất cà phê hòa tan, cà phê 

bột; chế biến thịt, sữa; chế biến gỗ cao cấp, sản xuất ván nhân tạo, chế biến thức ăn 

gia súc.  

b) Công nghiệp chế biến vật liệu xây dựng: Các dự án sản xuất bê tông, gạch 

siêu nhẹ, gạch không nung, ngói màu xi măng và tấm lợp; gạch lát các loại; chế biến 

cao lanh, bentonit; diatômít; sản xuất hydroxite - oxyt nhôm, gốm - sành - sứ, vật liệu 

chịu lửa, phân bón. 

c) Các ngành công nghiệp khác: Các dự án đầu tư trong lĩnh vực điện mặt trời, 

điện gió; các dự án đầu tư trong lĩnh vực điện tử; công nghiệp dệt, nhuộm tơ tằm, sản 

xuất phụ liệu may; giày da; công nghệ thông tin và truyền thông; sản xuất phần mềm 

ứng dụng; chế biến dược liệu, dược phẩm, thực phẩm chức năng từ sản phẩm nông 

nghiệp địa phương; phân bón; sản xuất vật liệu mới. 

5. Lĩnh vực nông nghiệp: Các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và chế 

biến, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, công nghệ bảo quản sau thu hoạch; 

gồm:  

a) Trồng trọt: Các dự án áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, bảo quản nông 

sản thực phẩm; trồng, chế biến và xuất khẩu rau, hoa chất lượng cao, phát triển vùng 

nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến và xuất khẩu; các dự án áp dụng công nghệ 

sinh học để sản xuất giống cây trồng chất lượng cao. 

b) Chăn nuôi: Các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên cơ sở hình 

thành các trang trại chăn nuôi công nghệ cao; nuôi và chế biến cá nước lạnh; sản xuất 

giống vật nuôi thương phẩm; xây dựng cơ sở giết mổ; chế biến thức ăn gia súc gia 

cầm.  

c) Lâm nghiệp: Các dự án trồng rừng kinh tế gắn với công nghiệp chế biến lâm 

sản, sản xuất giống lâm nghiệp. 

6. Lĩnh vực cấp nước, môi trường: 

a) Các dự án đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải.  

b) Các dự án xử lý rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất 

thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; đầu tư phương tiện thu 

gom, vận chuyển rác thải. 

c) Các dự án đầu tư, di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang. 

7. Lĩnh vực thương mại: Các dự án xây dựng các trung tâm thương mại, siêu 

thị, chợ trung tâm chất lượng cao tại các đô thị, các chợ đầu mối, trung tâm giao dịch 

rau, hoa, các chợ nông thôn, hệ thống kho bãi trung chuyển hàng hóa. 
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8. Lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể dục thể thao: Các dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng khu du lịch; dịch vụ nhà hàng, khách sạn cao cấp; các khu du lịch nghỉ dưỡng 

gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương.  

9. Lĩnh vực hạ tầng: 

a) Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; đầu tư, phát triển hệ 

thống phương tiện vận tải công cộng; bến bãi, kho hàng; các cơ sở đào tạo, sát hạch xe 

cơ giới; các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. 

b) Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng các khu dân cư, 

chung cư, khu tái định cư, các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và nhà ở cho công 

nhân tại các khu công nghiệp, hạ tầng các cụm công nghiệp, các dự án nhà ở xã 

hội. 

c) Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Xây dựng nhà 

máy sản xuất, chế biến trong khu, cụm công nghiệp. Các dự án đầu tư khu công nghệ 

thông tin tập trung, khu công nghệ sinh học và ứng dụng công nghệ cao. 

d) Các dự án di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện phương án bổ sung vốn điều lệ cho 

Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tại Điều 

1 Nghị quyết này; chỉ đạo Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng xây dựng phương án hoạt 

động và tài chính sau khi được bổ sung vốn điều lệ. 

2. Căn cứ danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

thống nhất tại Điều 2 Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định danh mục lĩnh 

vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư và phát triển Lâm Đồng hàng năm hoặc theo từng 

thời kỳ để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn, phù hợp với quy mô hoạt động của 

Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 

năm và tình hình thực tế của địa phương. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 2 

thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Trần Đức Quận 
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