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ỦY�BA���HÂ��DÂ���
TỈ�H��I�H�THUẬ��______________

�

� CỘ�G�HOÀ�XÃ�HỘI�CHỦ��GHĨA�VIỆT��AM�
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�__________________________________

�
Số:�47/2021/QĐ-U�ND� � ��������������ày�09�t�á���8��ăm�2021�

�
�

QUYẾT�ĐỊ�H�
Ban�h�nh�Điều�lệ�tổ�chức�v��hoạt�độn���

của�Quỹ�Đầu�tư�phát�triển�tỉnh��inh�Thuận�_______________________�
�

ỦY�BA���HÂ��DÂ��TỈ�H��I�H�THUẬ��
�

Că��cứ�L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�19�t�á���6��ăm�2015;�

Că��cứ�L��t� sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t��ổ�c�ức�C�í���p�ủ�và�
L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�22�t�á���11��ăm�2019;�

Că��cứ�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t���ày�22�t�á���6��ăm�
2015;�

Că��cứ�L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�
p�ạm�p�áp�l��t���ày�18�t�á���6��ăm�2020;�

Că�� cứ����ị�đị��� số�147/2020/�Đ-CP���ày� 18� t�á���12� �ăm� 2020� của�
C�í��� p�ủ� q�y� đị��� về� tổ� c�ức� và��oạt� độ��� của� Q�ỹ� Đầ�� tư� p�át� tr�ể�� địa�
p�ươ��;�

Că��cứ����ị�q�yết�số�51/2017/�Q-HĐ�D���ày�11�t�á���12��ăm�2017�của�
Hộ��đồ�����â��dâ��tỉ��������������về�c��yể��đổ��mô��ì����oạt�độ���của�Q�ỹ�
Bảo�lã���tí��dụ���c�o�doa�������ệp���ỏ�và�vừa�từ�p�ươ���t�ức�trực�t�ếp�tổ�c�ức�
đ�ề���à����oạt�độ���sa���p�ươ���t�ức�ủy�t�ác�c�o�Q�ỹ�Đầ��tư�p�át�tr�ể��tỉ��;�

��eo�đề����ị�của�C�ủ�tịc��Hộ��đồ���q�ả��lý�Q�ỹ�Đầ��tư�p�át�tr�ể��tỉ���tạ��
yờ� trì���số�208/��r-HĐQL���ày�19� t�á���7��ăm�2021;�Báo�cáo� t�ẩm�đị���số�
1472/BC-S�P���ày�13�t�á���7��ăm�2021�của�Sở��ư�p�áp;�ý�k�ế��trì���của�G�ám�
đốc�Sở��ộ��vụ�tạ��tờ�trì���số�2396/��r-S�V���ày�03�t�á���8��ăm�2021.�

�
QUYẾT�ĐỊ�H:�

�
Điều��.�����hà�h�kèm�theo�Quyết�đị�h��ày�Điều�lệ�tổ�chức�và�hoạt�độ���

củ��Quỹ�Đầu�tư�phát�t�iể��tỉ�h�Ni�h��huậ�,��ồm�07�Chươ���26�Điều.�
�
Điều��.�Quyết�đị�h��ày�có�hiệu�lực�từ���ày�19�thá���8��ăm�2021,�th�y�thế�

Quyết�đị�h�số�28/2018/QĐ-U�ND���ày�24�thá���4��ăm�2018�củ���y�b����hâ��
dâ��tỉ�h�Ni�h��huậ��phê� duyệt�Điều� lệ� tổ�chức�và� hoạt� độ���củ��Quỹ�Đầu� tư�
phát�t�iể��tỉ�h�Ni�h��huậ�.�
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Chá�h�Vă��phò����y�b����hâ��dâ��tỉ�h,�Giám�đốc�các�sở;�thủ�t�ưở���các�
b��,���à�h;�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��các� huyệ�,�thà�h�phố;�Chủ�tịch�Hội�đồ���
quả��lý,�Giám�đốc�Quỹ�Đầu�tư�phát�t�iể��tỉ�h�Ni�h��huậ��và�thủ�t�ưở���các�cơ�
qu��,�đơ��vị,�cá��hâ��có�liê��qu���chịu�t�ách��hiệm�thi�hà�h�Quyết�đị�h��ày./.�

�
� TM.�ỦY�BA���HÂ��DÂ��
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ỦY�BA���HÂ��DÂ���
TỈ�H��I�H�THUẬ��______________

�

� CỘ�G�HOÀ�XÃ�HỘI�CHỦ��GHĨA�VIỆT��AM�
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�__________________________________

�

ĐIỀU�LỆ�
Tổ�chức�v��hoạt�độn��của�Quỹ�Đầu�tư�phát�triển�tỉnh��inh�Thuận�

(kèm�t�eo�Q�yết�đị���số�47/2021/QĐ-UB�D�
��ày�09�t�á���8��ăm�2021�của�Ủy�ba����â��dâ��tỉ�������������)�___________________________________�

�
Chươn��I�

QUY�ĐỊ�H�CHU�G�
�

Điều��.�Giải�thích�từ�n�ữ�

N�oài�các�thuật���ữ�quy�đị�h�tại�N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP���ày�18�
thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ,�t�o���Điều�lệ��ày��hữ���thuật���ữ�dưới�đây�
sẽ�được�hiểu��hư�s�u:�

1.�“Vố��điều�lệ”�là�mức�vố��quy�đị�h�tại�Điều� lệ�tổ�chức�và�hoạt�độ���củ��
Quỹ�Đầu�tư�phát�t�iể��tỉ�h�Ni�h��huậ��(s�u�đây��ọi�tắt�là�Quỹ).�

2.�“N�ười� có� liê�� qu��”� là� vợ�hoặc� chồ��,�ch�� đẻ,� ch���uôi,�mẹ�đẻ,� mẹ�
�uôi,�co��đẻ,�co���uôi,���h��uột,�chị��uột,�em��uột,���h��ể,�em��ể,�chị�dâu,�em�dâu�
củ����ười�quả��lý�Quỹ.�

�
Điều��.�Tên��ọi,�trụ�sở�

1.��ê���ọi�củ��Quỹ:�

�)��ê���ọi�đầy�đủ:�Quỹ�Đầu�tư�phát�t�iể��tỉ�h�Ni�h��huậ�;�

b)��ê��viết�tắt:�NDIF;�

c)��ê���i�o�dịch�quốc�tế:�Ni�h��hu���Developme�t�I�vestme�t�Fu�d;�

2.�Đị��chỉ�t�ụ�sở�chí�h:�Số�59�đườ���16�thá���4,�phườ����h��h�Sơ�,�thà�h�
phố�Ph���R����-��háp�Chàm,�tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

3.�Điệ��thoại,�f�x,�t�����thô���ti��điệ��tử:�

�)�Điệ��thoại:�0259.3828585�-�0259.3828587;�

b)�F�x:�0259.3828585;�

c)�������thô���ti��điệ��tử:�https://www.�dif.com.v�.�
�

Điều�3.�Địa�vị�pháp�lý,�tư�cách�pháp�nhân�

1.�Quỹ�Đầu�tư�phát�t�iể��tỉ�h�Ni�h��huậ��là�quỹ�tài�chí�h�Nhà��ước���oài�
��â�� sách� do� �y� b��� �hâ��dâ�� tỉ�h�Ni�h��huậ�� thà�h� lập� theo� Quyết� đị�h� số�
25/2012/QĐ-U�ND���ày�31�thá���5��ăm�2012�về�việc�thà�h�lập�và�quy�đị�h�chức�
�ă��,��hiệm�vụ,�quyề�� hạ�,�cơ�cấu�tổ�chức�củ��Quỹ�Đầu�tư�phát� t�iể��tỉ�h�Ni�h�
�huậ�;� hoạt�độ���khô���vì�mục�tiêu�lợi��huậ�,�bảo�toà��và�phát�t�iể��vố�;�thực�
hiệ��chức��ă���cho�v�y�và�đầu�tư�tại�đị��phươ���theo�quy�đị�h�tại�N�hị�đị�h�số�
147/2020/NĐ-CP���ày�18�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ�và�Điều�lệ��ày.��y�
b����hâ��dâ��tỉ�h�thực�hiệ��chức��ă���đại�diệ��chủ�sở�hữu�Nhà��ước�đối�với�Quỹ.�
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2.�Quỹ� có� tư� cách� pháp� �hâ�,� có� vố�� điều� lệ,� có� co�� dấu,� được�mở� tài�
khoả�� tại�Kho�bạc�Nhà��ước�và�các���â��hà���thươ���mại�hoạt�độ���hợp�pháp�
tại�Việt�N�m�theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

�
Điều�4.���u�ên�tắc�v��phạm�vi�hoạt�độn��

1.�N�uyê��tắc�hoạt�độ���củ��Quỹ:�

�)��ự�chủ�về�tài�chí�h,�khô���vì�mục�tiêu�lợi��huậ�,�bảo�toà��và�phát�t�iể��
vố�;�hoạt�độ���độc�lập�với���â��sách�Nhà��ước.�

b)�Chịu�t�ách��hiệm�hữu�hạ��t�o���phạm�vi�vố��điều�lệ�củ��Quỹ.�

c)��hực�hiệ��cho�v�y,�đầu�tư�đú���đối�tượ���và�điều�kiệ��theo�quy�đị�h�tại�
N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP���ày�18�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ.�

2.�Phạm�vi�hoạt�độ���củ��Quỹ:�

�)�Huy� độ���vố�� t�u��,�dài�hạ�� từ�các� tổ�chức�t�o���và���oài��ước� theo�
quy� đị�h� tại� N�hị� đị�h� số� 147/2020/NĐ-CP� ��ày� 18� thá��� 12� �ăm� 2020� củ��
Chí�h�phủ�và�pháp�luật�có�liê��qu��.�

b)�Cho�v�y�các� dự�á�� thuộc�d��h�mục�lĩ�h�vực�đầu�tư,�cho�v�y�củ��Quỹ�
theo�quy�đị�h�tại�N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP���ày�18�thá���12��ăm�2020�củ��
Chí�h�phủ.�

c)�Đầu�tư�các�dự�á�,�đầu�tư�thà�h�lập�tổ�chức�ki�h�tế,�đầu�tư��óp�vố�,�mu��
cổ�phầ�,�phầ��vố���óp�củ��tổ�chức�ki�h�tế� thuộc�d��h�mục�lĩ�h�vực�đầu�tư,�cho�
v�y�củ��Quỹ�theo�quy�đị�h�tại�N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP.�

d)��y�thác� cho� v�y,� đầu� tư;��hậ�� ủy� thác� quả�� lý� các� quỹ� tài�chí�h� Nhà�
�ước� tại� đị�� phươ��,� các� tổ�chức,� cá��hâ�� t�o��� �ước� và� ��oài��ước� theo�quy�
đị�h�củ��pháp�luật,�N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP���ày�18�thá���12��ăm�2020�
củ��Chí�h�phủ.�

đ)��hực�hiệ����hiệp�vụ�phát�hà�h�t�ái�phiếu�chí�h�quyề��đị��phươ���theo�
ủy�quyề��củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

�
Điều�5.�V�n�điều�lệ�

1.�Vố��điều�lệ�củ��Quỹ:�300�tỷ�đồ���(���t�ăm�tỷ�đồ��).�

2.�Việc�th�y�đổi�mức�vố��điều�lệ�củ��Quỹ�thực�hiệ��theo�quy�đị�h�tại�N�hị�
đị�h�số�147/2020/NĐ-CP���ày�18�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ,�hướ���dẫ��
củ���ộ��ài�chí�h�và�quy�đị�h�củ��pháp�luật�có�liê��qu��.�

�
Điều�6.�Cơ�cấu�tổ�chức�v��quản�lý�

1.�Cơ�cấu�tổ�chức�và�quả��lý�củ��Quỹ�b�o��ồm:�

�)�Hội�đồ���quả��lý�b�o��ồm:�Chủ� tịch,� Phó�Chủ� tịch� thườ��� t�ực,� Phó�
Chủ�tịch�chuyê��t�ách�và�các�thà�h�viê�;�

b)�����Kiểm�soát�b�o��ồm:���ưở�������kiểm�soát�và�các�thà�h�viê�;�

c)�����điều�hà�h�b�o��ồm:�Giám�đốc,�các�Phó�Giám�đốc,�Kế�toá��t�ưở���
và�bộ�máy��iúp�việc.�
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2.��hẩm� quyề�� quyết� đị�h� việc� quy� hoạch,� bổ� �hiệm,� bổ� �hiệm� lại,� từ�
chức,�miễ���hiệm,�điều�độ��,� luâ��chuyể�,�khe��thưở��,�kỷ�luật,�thôi�việc,���hỉ�
hưu�đối�với���ười�quả��lý�Quỹ�theo�quy�đị�h�tại�Điều�lệ��ày.�

�
Chươn��II�

CHỨC��Ă�G,��HIỆM�VỤ,�
TRÁCH��HIỆM�VÀ�QUYỀ��HẠ��CỦA�QUỸ�

�
Mục���

CHỨC��Ă�G,��HIỆM�VỤ�CỦA�QUỸ�
�

Điều�7.�Hoạt�độn��đầu�tư��

1.�N�uyê��tắc�và�hì�h�thức�đầu�tư:�

�)�Việc� sử�dụ���vố��và� tài� sả��củ��Quỹ�để�đầu�tư�phải�tuâ��thủ�theo�quy�
đị�h� tại� N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP� ��ày�18� thá���12� �ăm�2020�củ��Chí�h�
phủ�và� khô���thuộc�phạm�vi�đầu�tư�cô��.�N�oài�các�quy�đị�h�tại� N�hị�đị�h�số�
147/2020/NĐ-CP���ày�18�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ,�hoạt�độ���đầu�tư�
củ��Quỹ�tuâ��thủ�quy�đị�h�củ��pháp�luật�về�đầu�tư,�pháp�luật�về�đất�đ�i,�pháp�luật�
khác�có�liê��qu��.�

b)�Quỹ�lự��chọ��các�hì�h�thức�đầu�tư�theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật�về�đầu�tư�
b�o��ồm:�

-�Đầu�tư�thà�h�lập�tổ�chức�ki�h�tế.�

-�Đầu�tư��óp�vố�,�mu��cổ�phầ�,�phầ��vố���óp�củ��tổ�chức�ki�h�tế.�

-�Đầu�tư�theo�hì�h�thức�hợp�đồ���(hợp�đồ���đầu�tư�theo�phươ���thức�đối�
tác�cô���tư�-�PPP�và�hợp�đồ���hợp�tác�ki�h�do��h�-��CC)�hoặc�thực�hiệ��dự�á��
đầu�tư.�

-�Các�hì�h�thức�đầu�tư�khác�theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật�về�đầu�tư.�

c)�Quỹ�khô���được�đầu�tư�t�o���các�t�ườ���hợp�s�u:�

-�Góp�vố�,�mu��cổ�phầ�,�mu��toà��bộ�do��h���hiệp,�thực�hiệ��hợp�đồ���
hợp�tác�ki�h�do��h�với�do��h���hiệp�mà���ười�quả��lý,���ười�đại�diệ��tại�do��h�
��hiệp�đó�là���ười�có�liê��qu���củ����ười�quả��lý�Quỹ.�

-�Góp�vố��cù���cô���ty�co��để�đầu�tư�thà�h�lập�tổ�chức�ki�h�tế�hoặc�đầu�tư�
theo�hì�h�thức�hợp�đồ��.�

2.�Đối�tượ���đầu�tư:�

�)�Đối�tượ���đầu�tư�củ��Quỹ�là�các�dự�á�,�do��h���hiệp�có���à�h,���hề�
ki�h� do��h� chí�h� thuộc�d��h�mục� lĩ�h�vực�đầu�tư,�cho�v�y�được��y�b����hâ��
dâ��tỉ�h�b���hà�h�theo�quy�đị�h�tại�Điều�16�N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP���ày�
18�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ.�

b)�Că��cứ�vào�d��h�mục�lĩ�h�vực�đầu�tư,�cho�v�y�củ��Quỹ,�Quỹ�lự��chọ�,�
thẩm�đị�h,�quyết�đị�h�đầu�tư�hoặc�t�ì�h�cấp�có�thẩm�quyề��quyết�đị�h�đầu�tư�vào�
các�dự�á�,�do��h���hiệp�đáp�ứ���đầy�đủ�điều�kiệ��đầu�tư�quy�đị�h�tại�khoả��3,�
khoả��4�Điều��ày.�
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3.�Đầu�tư�thà�h�lập�tổ�chức�ki�h�tế,�đầu�tư��óp�vố�,�mu��cổ�phầ�,�phầ��vố��
�óp�củ��tổ�chức�ki�h�tế:�

�)�Việc� đầu�tư� thà�h� lập� tổ�chức�ki�h�tế,� đầu� tư��óp� vố�,�mu�� cổ� phầ�,�
phầ��vố���óp�củ��tổ�chức�ki�h�tế�củ��Quỹ�phải�đáp�ứ���các�điều�kiệ��s�u�đây:�

-�Phươ���á��đầu�tư,��óp�vố�,�mu��cổ�phầ�,�phầ��vố���óp�được�đá�h��iá�có�
hiệu�quả�và�có�khả��ă���thu�hồi�vố��đầu�tư.�

-��ổ�chức�ki�h�tế�được�đầu� tư,��óp�vố��có���à�h,���hề�ki�h�do��h�chí�h�
thuộc�d��h�mục�lĩ�h�vực�đầu�tư,�cho�v�y�củ��Quỹ�được��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�b���
hà�h�theo�quy�đị�h�tại�Điều�16�N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP���ày�18�thá���12�
�ăm�2020�củ��Chí�h�phủ.�

b)�Quỹ�quả��lý,�chuyể���hượ���phầ��vố���óp�tại�các�tổ�chức�ki�h�tế�theo�
quy�đị�h�củ��pháp�luật�về�quả��lý,�sử�dụ���vố��Nhà��ước�đầu�tư�vào�sả��xuất,�
ki�h�do��h�tại�do��h���hiệp.�

4.�Đầu�tư�theo�hì�h�thức�hợp�đồ���và�thực�hiệ��dự�á��đầu�tư:�

�)�Việc�đầu�tư�dự�á��củ��Quỹ�phải�đáp�ứ���các�điều�kiệ��s�u�đây:�

-�Dự�á��được�đá�h��iá�có�hiệu�quả�và�có�khả��ă���thu�hồi�vố��đầu�tư.�

-�Dự�á�� thuộc�d��h�mục�lĩ�h�vực�đầu� tư,�cho�v�y� củ��Quỹ�được��y� b���
�hâ��dâ��tỉ�h�b���hà�h�theo�quy�đị�h�tại�Điều�16�N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP�
��ày�18�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ.�

-�Dự�á��tuâ��thủ�quy�đị�h�củ��pháp�luật�về�đầu�tư.�

b)�Quỹ�có�thể�t�ực�tiếp�quả��lý�dự�á��đầu�tư�hoặc�thà�h�lập�do��h���hiệp�
dự�á��để�quả��lý�dự�á��đầu�tư�theo�quy�đị�h�tại�điểm���khoả���ày.�

c)�Quỹ�t�iể��kh�i�thực�hiệ��dự�á��đầu�tư,�chuyể���hượ���dự�á��đầu�tư,�tạm�
��ừ��,���ừ���hoạt�độ��,�chấm�dứt�hoạt�độ���củ��dự�á��đầu�tư�theo�quy�đị�h�củ��
pháp�luật�đầu�tư�và�quy�đị�h�củ��pháp�luật�quả��lý,�sử�dụ���vố��Nhà��ước�đầu�tư�
vào�sả��xuất,�ki�h�do��h�tại�do��h���hiệp.�

5.��hẩm�quyề��quyết�đị�h�đầu�tư:�

�)�Giám�đốc�Quỹ�quyết�đị�h�mức�vố��đầu�tư�vào�một�do��h���hiệp�hoặc�
mức�vố��đầu�tư�vào�một�dự�á��có��iá�t�ị�dưới�02%�vố��chủ�sở�hữu�củ��Quỹ�được�
�hi�t�ê��báo�cáo�tài�chí�h��ầ���hất�tại�thời�điểm�quyết�đị�h�đầu�tư.�

b)�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�quyết�đị�h�mức�vố��đầu�tư�vào�một�do��h���hiệp�
hoặc�mức�vố��đầu�tư�vào�một�dự�á��có��iá�t�ị�từ�02%�đế��10%�vố��chủ�sở�hữu�
củ��Quỹ�được��hi�t�ê��báo�cáo�tài�chí�h��ầ���hất�tại�thời�điểm�quyết�đị�h�đầu�tư.�

c)��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�quyết�đị�h�mức�vố��đầu�tư�vào�một�do��h���hiệp�
hoặc�mức�vố��đầu�tư�vào�một�dự�á��có��iá�t�ị�t�ê��10%�vố��chủ�sở�hữu�củ��Quỹ�
được��hi�t�ê��báo�cáo�tài�chí�h��ầ���hất�tại�thời�điểm�quyết�đị�h�đầu�tư.�

d)�Cấp�có�thẩm�quyề��quyết�đị�h�đầu�tư�theo�quy�đị�h�tại�điểm��,�điểm�b�
và�điểm�c�khoả��5�Điều��ày�có�thẩm�quyề��quyết�đị�h�việc�chuyể���hượ���dự�á��
đầu�tư,�tạm���ừ��,���ừ���hoạt�độ��,�chấm�dứt�hoạt�độ���củ��dự�á��đầu�tư;�quyết�
đị�h�chuyể���hượ���cổ�phầ�,�phầ��vố���óp�củ��tổ�chức�ki�h�tế.�
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6.�Giới�hạ��đầu�tư:�

�)��ổ����iá�t�ị��iải���â��các�khoả��đầu�tư�theo�quy�đị�h�tại�khoả��3�Điều�
�ày�tối�đ��bằ���20%�vố��chủ�sở�hữu�củ��Quỹ�được��hi�t�ê��báo�cáo�tài�chí�h��ầ��
�hất�tại�thời�điểm��iải���â��vố��đầu�tư.�

b)��ổ����iá�t�ị��iải���â��các�khoả��đầu�tư�theo�quy�đị�h�tại�khoả��4�Điều�
�ày�tối�đ��bằ���50%�vố��chủ�sở�hữu�củ��Quỹ�được��hi�t�ê��báo�cáo�tài�chí�h��ầ��
�hất�tại�thời�điểm��iải���â��vố��đầu�tư.�

c)�Đối�với�dự�á��sử�dụ�����uồ��vố��hỗ�t�ợ�củ��các��hà�tài�t�ợ�quốc�tế�có�
quy�đị�h�về��iới�hạ��đầu�tư�khác�với�quy�đị�h�củ��N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-
CP���ày�18�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ�thì� thực�hiệ�� theo�thỏ��thuậ��đã�
ký�kết�với��hà�tài�t�ợ.�

7.�Hồ�sơ,�thủ� tục,�quy� t�ì�h�thẩm�đị�h,�xét�duyệt�và�một�số��ội�du���khác�
có�liê��qu���về�đầu�tư�thực�hiệ��theo�Quy�chế,�Quy�t�ì�h�đầu�tư�củ��Quỹ.�

�
Điều��.�Hoạt�độn��cho�va��

1.�Đối�tượ���và�điều�kiệ��cho�v�y:�

�)�Chủ�đầu� tư� thuộc�đối� tượ���cho� v�y� củ��Quỹ� phải�đáp� ứ���các�điều�
kiệ��s�u:�

-�Có�dự�á��thuộc�d��h�mục�lĩ�h�vực�đầu�tư,�cho�v�y�củ��Quỹ�đã�được��y�
b��� �hâ�� dâ�� tỉ�h� b��� hà�h� theo� quy� đị�h� tại� Điều� 16� N�hị� đị�h� số�
147/2020/NĐ-CP���ày�18�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ.�

-�Khô���là�cô���ty�co��củ��Quỹ.�

-�Chủ�đầu�tư�là�pháp��hâ��có��ă���lực�pháp�luật�dâ��sự�theo�quy�đị�h�củ��
pháp�luật.�

b)�Điều�kiệ��cho�v�y:�

-�Chủ�đầu�tư�thuộc�đối�tượ���cho�v�y�quy�đị�h�tại�điểm��,�khoả���ày.�

-�Dự�á��v�y�vố��được�Quỹ�thẩm�đị�h,�đá�h��iá�là�dự�á��có�hiệu�quả,�chủ�
đầu�tư�có�khả��ă���t�ả�được��ợ�v�y.�

-�Dự�á��v�y�vố��tuâ��thủ�quy�đị�h�củ��pháp�luật�đầu�tư.�

-�Chủ�đầu� tư�mu��bảo� hiểm� tài�sả�� tại� một�do��h���hiệp�bảo� hiểm�hoạt�
độ���hợp�pháp�tại�Việt�N�m�đối�với�tài�sả��bảo�đảm�tiề��v�y�thuộc�đối�tượ���bắt�
buộc�mu��bảo�hiểm.�

2.��hời�hạ��cho�v�y:�

�)�Quỹ�quyết�đị�h�thời�hạ��cho�v�y�đối�với�từ���dự�á��t�ê��cơ�sở�kết�quả�
thẩm�đị�h,�khả��ă���thu�hồi�vố��củ��dự�á�,�khả��ă���t�ả��ợ�củ��chủ�đầu�tư��hư���
tối�đ��là�15��ăm.�

b)���ườ���hợp�cho�v�y�vượt�quá�thời�hạ�� cho�v�y� tối�đ��theo�quy�đị�h�
tại�điểm��,�khoả���ày,�Quỹ� thẩm�đị�h,� t�ì�h� �y�b����hâ��dâ�� tỉ�h�xem� xét,�
quyết�đị�h.�
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3.�Lãi�suất�cho�v�y:�

�)�Lãi�suất�cho�v�y�tối�thiểu�củ��Quỹ�được�xác�đị�h�theo���uyê��tắc�khô���
thấp�hơ��lãi� suất�huy�độ���bì�h�quâ��củ��các���uồ��vố��huy�độ��,�có�tí�h�đế��
chi�phí�cơ�hội�củ����uồ��vố��chủ�sở�hữu,�đảm�bảo�bù�đắp�chi�phí�quả��lý,�chi�phí�
t�ích�lập�dự�phò����ủi��o�cho�v�y�và�các�chi�phí�khác�có�liê��qu���đế��hoạt�độ���
cho�v�y.�

b)�Đị�h�kỳ�hà����ăm�hoặc�t�o���từ���thời�kỳ,�că��cứ���uyê��tắc�xác�đị�h�
lãi�suất�cho�v�y�tối�thiểu�quy�đị�h�tại�điểm���khoả���ày,�Giám�đốc�Quỹ�tí�h�toá�,�
t�ì�h�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�thô���qu��để�báo�cáo��y�b����hâ��dâ��tỉ�h����quyết�
đị�h�b���hà�h�mức�lãi�suất�cho�v�y�tối�thiểu�củ��Quỹ.�

c)�Quỹ�quyết�đị�h�mức�lãi�suất�cho�v�y�đối�với�từ���dự�á��cụ�thể,��hư���
khô���thấp�hơ��mức� lãi� suất� cho� v�y� tối� thiểu�do��y� b��� �hâ��dâ�� tỉ�h�quyết�
đị�h�theo�quy�đị�h�tại�điểm�b�khoả���ày.�

d)�Đối�với�dự�á��sử�dụ�����uồ��vố��củ���hà�tài�t�ợ�quốc�tế�có�quy�đị�h�về�
lãi�suất�cho�v�y�khác�với�quy�đị�h�tại�Điều�lệ��ày�thì�thực�hiệ��theo�thỏ��thuậ��đã�
ký�kết�với��hà�tài�t�ợ.�

4.��ảo�đảm�tiề��v�y:�

�)��ùy�thuộc�vào� từ���dự�á�� cụ�thể,�Quỹ�xem�xét,�sử�dụ���các�biệ��pháp�
đảm�bảo�tiề��v�y�theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật�về�bảo�đảm�tiề��v�y.�

b)�Quỹ�được�xử�lý�tài�sả��bảo�đảm�để�thu�hồi��ợ�theo�quy�đị�h�củ��pháp�
luật�và�hợp�đồ���tí��dụ���ký��iữ��Quỹ�và�chủ�đầu�tư�v�y�vố�.�

5.�Quy�đị�h�về�cho�v�y�hợp�vố�:�

�)�Quỹ�được�làm�đầu�mối�hoặc�th�m��i��cho�v�y�hợp�vố��với�các�Quỹ,�với�
tổ�chức�tí��dụ���hoặc�tổ�chức�khác�để�cho�v�y�dự�á�.�

b)�Dự� á�� cho� v�y�phải� thuộc� đối� tượ��� cho� v�y� củ��các�Quỹ� th�m��i�,�
đồ���thời�đáp�ứ���các�điều�kiệ��cho�v�y�và��iới�hạ��cho�v�y� theo�quy�đị�h� tại�
khoả��1,�khoả��7�Điều��ày.�

c)�Việc�cho�v�y�hợp�vố��được�thực� hiệ�� theo�hợp�đồ��� ký�kết� �iữ��các�
bê�,�t�o���đó��êu��õ�điều�kiệ�,�điều�khoả��cho�v�y,�thẩm�quyề��cho�v�y,�việc�xử�
lý��ủi��o�theo�quy�đị�h�tại�N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP���ày�18�thá���12��ăm�
2020�củ��Chí�h�phủ,�Điều�lệ��ày�và�quy�đị�h�pháp�luật�có�liê��qu��.�

d)�Lãi�suất�cho�v�y�do�các�bê��th�m��i��cho�v�y�quyết�đị�h,�được��hi�t�o���
hợp�đồ���và�khô���thấp�hơ��mức�lãi� suất� cho�v�y� tối� thiểu�củ�� từ���Quỹ� theo�
quy�đị�h�tại�khoả��3�Điều��ày.�

6.��hẩm�quyề��quyết�đị�h�cho�v�y:�

�)�Giám�đốc�Quỹ�quyết�đị�h�đối�với�dự�á��cho�v�y�có��iá�t�ị�dưới�3%�vố��
chủ�sở�hữu�củ��Quỹ�được��hi�t�ê��báo�cáo�tài�chí�h��ầ���hất�tại�thời�điểm�quyết�
đị�h�cho�v�y.�

b)�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�quyết�đị�h�đối�với�dự�á��cho�v�y�có��iá�t�ị�từ�3%�
đế��15%�vố��chủ�sở�hữu�củ��Quỹ� được��hi�t�ê�� báo� cáo� tài�chí�h� �ầ���hất� tại�
thời�điểm�quyết�đị�h�cho�v�y.�
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c)��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�quyết�đị�h�đối�với�dự�á��cho�v�y�có��iá�t�ị�lớ��hơ��
15%�vố��chủ�sở�hữu�củ��Quỹ� được��hi� t�ê��báo� cáo�tài� chí�h��ầ���hất� tại� thời�
điểm� quyết�đị�h�cho�v�y,� đảm�bảo�đáp� ứ���quy�đị�h�về��iới� hạ��cho�v�y�quy�
đị�h�tại�khoả��7�Điều��ày.�

7.�Giới�hạ��cho�v�y:�

�)�Giới�hạ��cho�v�y�đối�với�một�dự�á��tại�thời�điểm��iải���â��khô���vượt�
quá�20%�vố��chủ�sở�hữu�củ��Quỹ�được��hi�t�ê��báo�cáo� tài�chí�h��ầ���hất� tại�
thời�điểm��iải���â��vố�.�

b)��ổ���mức�dư��ợ�cho�v�y�đối�với�một�khách�hà���củ��Quỹ�khô���được�
vượt�quá�25%�vố��chủ�sở�hữu�củ��Quỹ�được��hi�t�ê��báo�cáo�tài�chí�h��ầ���hất�
tại�thời�điểm��iải���â��vố�.�

c)�Đối�với�một�dự�á�,�t�ườ���hợp�Quỹ�vừ��cho�v�y�vừ��đầu�tư�thì�tổ����iới�
hạ��đầu�tư�và�cho�v�y�tại� thời�điểm��iải���â��khô���vượt�quá�30%�vố��chủ�sở�
hữu�củ��Quỹ�được��hi�t�ê��báo�cáo�tài�chí�h��ầ���hất�tại�thời�điểm��iải���â��vố�.�

d)�Đối� với� dự�á�� sử� dụ�����uồ�� vố��củ��các��hà� tài� t�ợ�quốc�tế� có�quy�
đị�h�về��iới�hạ��cho�v�y�khác�với�quy�đị�h�củ��N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP�
��ày�18�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ�thì�thực�hiệ�� theo�thỏ��thuậ��đã�ký�
kết�với��hà�tài�t�ợ.�

8.�Phâ�� loại��ợ,� t�ích�lập�quỹ�dự�phò��� �ủi��o�và� xử�lý� �ủi� �o�t�o��� hoạt�
độ���cho�v�y:�

�)�Quỹ�thực�hiệ��phâ��loại��ợ,�t�ích�lập�quỹ�dự�phò����ủi��o�và�xử�lý��ủi�
�o� t�o��� hoạt� độ��� cho� v�y� theo� quy� đị�h� củ�� pháp� luật� đối� với� ��â�� hà���
thươ���mại.�

b)�Các�t�ườ���hợp�xem�xét�xử�lý��ủi��o:�

-�Chủ�đầu� tư�bị� thiệt�hại�về� tài� chí�h,�tài� sả�� do�thiê�� t�i,�mất�mù�,� dịch�
bệ�h,�hỏ��hoạ�,��ủi��o�chí�h�t�ị,�chiế��t���h��ây����ả�h�hưở���đế��hoạt�độ���sả��
xuất�ki�h�do��h,�dẫ��đế��chủ�đầu�tư�khô���t�ả�được��ợ�(lãi,��ốc)�đú���hạ��theo�
hợp�đồ���cho�v�y�đã�ký.�

-�Chủ�đầu�tư�bị�phá�sả��theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật�hiệ��hà�h.�

-�Nhà� �ước� th�y�đổi�chí�h� sách� làm� ả�h� hưở��� đế�� hoạt� độ��� sả�� xuất�
ki�h�do��h�củ��chủ�đầu�tư,�dẫ��đế��chủ�đầu�tư�khô���t�ả�được��ợ�(lãi,��ốc)�đú���
hạ��theo�hợp�đồ���cho�v�y�đã�ký.�

-�Chủ�đầu�tư��ặp� �ủi� �o�do���uyê���hâ��khách�qu��� ả�h�hưở��� t�ực�tiếp�
đế��hoạt�độ���sả��xuất�ki�h�do��h,�dẫ��đế��chủ�đầu�tư�khô���t�ả�được��ợ�(lãi,�
�ốc)�đú���hạ��theo�hợp�đồ���cho�v�y�đã�ký.�

-�Chủ�đầu�tư�có�khoả���ợ�xấu�theo�kết�quả�phâ��loại��ợ�củ��Quỹ.�

c)�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�quyết�đị�h� thà�h� lập�Hội�đồ���để�xử�lý� �ủi��o.�
�hà�h�phầ��Hội�đồ���xử�lý��ủi��o�b�o��ồm�01�thà�h�viê��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�
làm�Chủ�tịch,�01�thà�h�viê��là�Giám�đốc�Quỹ,�01�thà�h�viê��là���ưở���bộ�phậ��
có�chức��ă���quả��lý��ủi��o�và�tối�thiểu�02�thà�h�viê��khác�do�Hội�đồ���quả��lý�
Quỹ�quyết�đị�h�theo�đề���hị�củ��Giám�đốc�Quỹ.�
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d)���ườ���hợp�sử�dụ���dự�phò���để�xử�lý��ủi��o,�tối�thiểu�s�u�05��ăm,�kể�
từ���ày�sử�dụ���dự�phò���để�xử�lý��ủi��o�và�đã�thực�hiệ��tất�cả�các�biệ��pháp�xử�
lý��ủi��o�để�thu�hồi��ợ��hư���khô���thu�hồi�được,�Quỹ�được�xuất�toá���ợ�đã�xử�
lý��ủi��o����khỏi���oại�bả����ếu�có�đủ�hồ�sơ�chứ���mi�h�đã�thực�hiệ��mọi�biệ��
pháp�thu�hồi��ợ��hư���khô��� thu�được��ợ�và�được��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�chấp�
thuậ��t�ê��cơ�sở�đề���hị�củ��Hội�đồ���quả��lý.�

đ)�Giám�đốc�Quỹ�xây�dự���quy�chế�xử�lý��ủi��o�và�t�ì�h�Hội�đồ���quả��lý�
Quỹ�b���hà�h�s�u�khi�có�ý�kiế��chấp�thuậ��củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�Quy�chế�
xử�lý��ủi��o�b�o��ồm�các��ội�du���cơ�bả��s�u:���uyê��tắc�xử�lý��ủi��o;�các�t�ườ���
hợp,�biệ��pháp�xử�lý��ủi��o;�hồ�sơ,�t�ì�h�tự�thủ�tục�sử�dụ���dự�phò����ủi��o;�quy�
t�ì�h�xử�lý��ủi��o�và�thẩm�quyề��quyết�đị�h�xử�lý��ủi��o.�

9.�Cơ�cấu�lại�thời�hạ��t�ả��ợ�và�bá���ợ:�

�)�Quỹ�xem�xét,�quyết�đị�h�việc�cơ�cấu�lại�thời�hạ��t�ả��ợ��ồm�điều�chỉ�h�
kỳ�hạ��t�ả��ợ�và��i��hạ���ợ�t�ê��cơ�sở�đề���hị�củ��chủ�đầu�tư,�khả��ă���tài�chí�h�
củ��Quỹ�và�kết�quả�đá�h��iá�củ��Quỹ�về�khả��ă���t�ả��ợ�củ��chủ�đầu�tư.�Việc�cơ�
cấu�lại�thời�hạ��t�ả��ợ�phải�đảm�bảo�thời�hạ��cho�v�y�s�u�khi�cơ�cấu�lại�đáp�ứ���
quy�đị�h�về�thời�hạ��cho�v�y�theo�quy�đị�h�tại�khoả��2�Điều��ày.�

b)�Quỹ�được�bá���ợ�phát�si�h�từ���hiệp�vụ�cho�v�y.��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�
quyết�đị�h�t�ườ���hợp�bá���ợ�với��iá�thấp�hơ���iá�t�ị��hi�sổ�củ��khoả���ợ.�

c)�Việc�cơ�cấu�lại�thời�hạ��t�ả��ợ�và�bá���ợ�củ��Quỹ�theo�quy�đị�h�tại�điểm�
�,�điểm�b�khoả���ày�thực�hiệ��theo�quy�đị�h�củ��N�â��hà���Nhà��ước�Việt�N�m�
đối�với�tổ�chức�tí��dụ��.�Quỹ�b���hà�h�quy�chế��ội�bộ,�t�o���đó�quy�đị�h��õ�về�
quy�t�ì�h,�thẩm�quyề�,�các�t�ườ���hợp�cơ�cấu�lại�thời�hạ��t�ả��ợ�và�bá���ợ.�

�
Điều�9.�Hoạt�độn��ủ��thác�v��nhận�ủ��thác�

1.�Nhậ��ủy�thác:�

�)�Quỹ�được��hậ��ủy�thác�quả��lý���uồ��vố��đầu� tư;�cho�v�y�và� thu�hồi�
�ợ;�cấp�phát�vố��đầu�tư�cho�các�cô���t�ì�h,�dự�á��từ���â��sách�Nhà��ước,�từ�các�
��â��hà���chí�h�sách,�từ�các�do��h���hiệp�và�các�tổ�chức,�cá��hâ��t�o���và���oài�
�ước;� �hậ�� ủy� thác� quả�� lý� ��uồ��vố�,�hoạt� độ���củ��Quỹ�Phát� t�iể��đất� tỉ�h�
Ni�h� �huậ�,� Quỹ� �ảo� lã�h� tí�� dụ��� cho� do��h� ��hiệp� �hỏ� và� vừ�� tỉ�h� Ni�h�
�huậ��và� các�Quỹ�tài�chí�h�Nhà��ước�khác� tại�đị��phươ���theo�quyết�đị�h�củ��
�y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�

b)�Việc��hậ��ủy�thác�củ��Quỹ�thực�hiệ��theo�quyết�đị�h�củ���y�b����hâ��
dâ��tỉ�h�hoặc�hợp�đồ����hậ��ủy�thác�ký� kết��iữ��Quỹ�với� tổ� chức,�cá��hâ��ủy�
thác.�Quyết�đị�h/hợp�đồ����hậ��ủy�thác�b�o��ồm�các��ội�du���cơ�bả��s�u�đây:�

-��ê�,�đị��chỉ,�tư�cách�pháp��hâ�,���ười�đại�diệ��pháp�luật�củ��bê��ủy�thác�
(�ếu�có)�và�bê���hậ��ủy�thác�(Quỹ).�

-�Mục�đích�ủy�thác;��ội�du���ủy�thác.�

-�Số�vố��ủy�thác;�thời�hạ��ủy�thác;�chi�phí�ủy�thác.�
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-�Đối�tượ���thụ�hưở��;� t�ách��hiệm�thẩm� đị�h�và��iám�sát�hoạt� độ���ủy�
thác;�t�ách��hiệm�xử�lý��ủi��o�củ��bê��ủy�thác.�

-�Quyề��và���hĩ��vụ�củ��các�bê�;�xử�lý�các�t�ườ���hợp�chấm�dứt�vă��bả��
ủy�thác�t�ước�thời�hạ�;�điều�khoả��về�xử�lý�vi�phạm�(�ếu�có).�

-�Các� �ội�du��� khác� do�các�bê�� thỏ�� thuậ�� phù�hợp�với� quy� đị�h�củ��
pháp�luật.�

c)�Quỹ�có� t�ách��hiệm�hạch� toá��tách� bạch�vố�� �hậ�� ủy� thác� và� tài� sả��
hì�h�thà�h�từ�vố���hậ��ủy�thác�(�ếu�có)�với���uồ��vố��hoạt�độ���và�tài�sả��củ��
Quỹ.�Hoạt�độ����hậ��ủy� thác�củ��Quỹ�phải�đảm�bảo�khô���ả�h�hưở���đế��các�
hoạt�độ���khác�theo�chức��ă��,��hiệm�vụ�củ��Quỹ.�

2.��y�thác:�

�)�Quỹ�được�ủy�thác�hoạt�độ�����hiệp�vụ�cho�các�tổ�chức�tí��dụ���và�các�
��â��hà���chí�h�sách�thực�hiệ�.�Việc�ủy�thác�phải�được�thực�hiệ��bằ���vă��bả��
ủy�thác��iữ��Quỹ�với�tổ�chức��hậ��ủy�thác.�

b)�Các�tổ�chức��hậ��ủy�thác�được�t�ả�chi�phí�dịch�vụ�ủy�thác�theo�mức��hi�
tại�vă��bả��ủy�thác.�

�
Điều��0.�Hoạt�độn��hu��độn��v�n�

1.�Quỹ�được�huy�độ���các���uồ��vố��t�u���và�dài�hạ��theo�các�hì�h�thức�
s�u�đây:�

�)�V�y�các�tổ�chức�t�o���và���oài��ước�theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�Việc�
v�y�vố���ước���oài�thực�hiệ��theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật�về�v�y��ợ��ước���oài.�

b)�Phát�hà�h�t�ái�phiếu�Quỹ�đầu�tư�phát�t�iể��đị��phươ��.�

c)�Các�hì�h� thức�huy�độ��� vố��t�u���và� dài�hạ��khác� theo�quy�đị�h�củ��
pháp�luật.�

2.�Quỹ�được��hậ��các�khoả��đặt� cọc�và�ký�cược�theo�quy�đị�h�củ��pháp�
luật�có�liê��qu��.�

3.��ổ���mức�vố��huy�độ���củ��Quỹ�theo�quy�đị�h�tại�khoả��1�và�khoả��2�
Điều��ày�tối�đ��bằ���06� lầ��vố��chủ�sở�hữu�củ��Quỹ�được��hi�t�ê��báo�cáo� tài�
chí�h��ăm�hoặc�báo�cáo�tài�chí�h�bá���iê��tại�thời�điểm��ầ���hất.�

4.���ườ���hợp�Quỹ�thực�hiệ����hiệp�vụ�phát�hà�h�t�ái�phiếu�chí�h�quyề��
đị��phươ���theo�ủy�quyề��củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�thì�thực�hiệ��theo�quy�đị�h�
củ��pháp�luật�hiệ��hà�h.�

�
Điều���.�Chức�năn�,�nhiệm�vụ�khác�của�Quỹ�

Quỹ�thực�hiệ��các��hiệm�vụ�khác�do��y�b����hâ��dâ��tỉ�h��i�o�để�phục�vụ�
phát� t�iể��ki�h�tế�-�xã�hội�tại�đị��phươ����hư���khô���t�ái�với�quy�đị�h�tại�N�hị�
đị�h�số�147/2020/NĐ-CP���ày�18�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ�và�các�vă��
bả��pháp�luật�liê��qu��.�

�
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Mục���

TRÁCH��HIỆM,�QUYỀ��HẠ��CỦA�QUỸ�
�

Điều���. �Trách�nhiệm�của�Quỹ �

1.��hực�hiệ��đầu�tư,�cho�v�y�theo�d��h�mục�lĩ�h�vực�đầu�tư,�cho�v�y�được�
�y�b����hâ��dâ��tỉ�h�b���hà�h�theo�quy�đị�h�tại�N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP�
��ày�18�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ.�

2.��hực�hiệ��chế�độ�tài�chí�h,�kế�toá�,�kiểm�toá��và�báo�cáo�theo�quy�đị�h�
tại�Điều�lệ��ày�và�quy�đị�h�củ��pháp�luật. �

3.��uâ��thủ�Điều�lệ�tổ�chức�và�hoạt�độ���củ��Quỹ.�

4.�Chịu�sự�th��h�t��,�kiểm�t��,�kiểm�toá��củ��các�cơ�qu���quả��lý�Nhà��ước�
có�thẩm�quyề��theo�quy�đị�h;�cu���cấp�số�liệu,�cô���bố�cô���kh�i�về�tì�h�hì�h�tài�
chí�h�theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

5.��uâ��thủ�quy�đị�h�tại�N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP���ày�18�thá���12�
�ăm�2020�củ��Chí�h�phủ,�Điều�lệ��ày�và�các�quy�đị�h�củ��pháp�luật�có�liê��qu���
đế��hoạt�độ���củ��Quỹ.�

�
Điều��3.�Qu�ền�hạn�của�Quỹ�

1.��ổ�chức� hoạt�độ��� theo� quy� đị�h� củ�� N�hị� đị�h�số� 147/2020/NĐ-CP�
��ày�18�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ,�Điều�lệ��ày� và�quy�đị�h�củ��pháp�
luật�có�liê��qu��.�

2.�Được�lự��chọ��các�dự�á��đáp�ứ���đủ�điều�kiệ��để�đầu�tư,�cho�v�y�theo�
quy� đị�h� tại� N�hị� đị�h� số� 147/2020/NĐ-CP� ��ày� 18� thá��� 12� �ăm� 2020� củ��
Chí�h�phủ.�

3.�Được�tuyể��chọ�,�bố�t�í,�đào�tạo�và�sử�dụ���l�o�độ���theo�quy�đị�h�tại�
N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP���ày�18�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ,�Điều�
lệ��ày�và�các�quy�đị�h�củ��pháp�luật�có�liê��qu��.�

4.�Được� từ� chối�yêu�cầu� cu��� cấp� thô���ti��hoặc� sử�dụ�����uồ��lực�củ��
Quỹ,��ếu�yêu�cầu�đó�t�ái�với�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

5.�Được�liê��hệ,�phối�hợp�với�các�cơ�qu���chức��ă��,�các�đơ��vị�có� liê��
qu���t�ê��đị��bà��để�tìm�kiếm,�xây�dự���các�dự�á��đầu�tư.�

6.��hực�hiệ��các�quyề��lợi�khác�theo�quy�đị�h�pháp�luật�hiệ��hà�h.�
�

Chươn��III�
HỘI�ĐỒ�G�QUẢ��LÝ,�BA��KIỂM��OÁT,�BA��ĐIỀU�HÀ�H�

VÀ�BỘ�MÁY�GIÚP�VIỆC�CỦA�QUỸ�
�

Điều��4.�Hội�đồn��quản�lý�Quỹ�

1.�Hội�đồ��� quả�� lý�Quỹ�có�05� (�ăm)� ��ười,�b�o� �ồm�Chủ�tịch,�02�Phó�
Chủ�tịch�và�02� thà�h�viê��(s�u�đây��ọi�chu���là� thà�h�viê��Hội�đồ���quả��lý).�
Giám�đốc�Quỹ�có�thể�kiêm�Phó�Chủ�tịch�hoặc�thà�h�viê��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ.�
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Các�thà�h�viê��khác�củ��Hội�đồ���quả��lý�có�thể�hoạt�độ���kiêm��hiệm��hư���
khô���được�kiêm��hiệm�bất�kỳ�chức�vụ�quả��lý�khác�tại�Quỹ.�Cơ�cấu�Hội�đồ���
quả��lý�Quỹ�do��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�quyết�đị�h,��ồm�có:�

�)�01�lã�h�đạo��y�b����hâ��dâ��tỉ�h:�Chủ�tịch�Hội�đồ��.�

b)�Giám�đốc�Sở��ài�chí�h:�Phó�Chủ�tịch�thườ���t�ực.�

c)�Giám�đốc�Quỹ�Đầu�tư�phát�t�iể��tỉ�h:�Phó�Chủ�tịch�chuyê��t�ách.�

d)�Lã�h�đạo�Sở�Kế�hoạch�và�Đầu�tư:��hà�h�viê�.�

e)�Lã�h�đạo�N�â��hà���Nhà��ước�tỉ�h:��hà�h�viê�.�

2.�Nhiệm�kỳ�củ��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�là�05�(�ăm)��ăm.���ườ���hợp�vào�
thời�điểm�kết�thúc��hiệm�kỳ�mà�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�mới�chư��được�bổ��hiệm�
thì�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�củ���hiệm�kỳ�hiệ��tại�vẫ��tiếp�tục�thực�hiệ��quyề��và�
��hĩ��vụ�cho�đế��khi�Hội�đồ���quả��lý�mới�được�bổ��hiệm�và��hậ���hiệm�vụ.�

3.��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�quyết�đị�h�việc�quy�hoạch,�bổ��hiệm,�bổ� �hiệm�
lại,�từ�chức,�miễ���hiệm,�điều�độ��,�luâ��chuyể�,�khe��thưở��,�kỷ�luật,�thôi�việc,�
��hỉ�hưu�đối�với�Chủ�tịch,�các�Phó�Chủ�tịch�và�thà�h�viê��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ.�

4.��iêu�chuẩ�,�điều�kiệ��được�bổ��hiệm,�bổ��hiệm�lại�Chủ�tịch�Hội�đồ���
quả��lý�Quỹ:�

�)�Là� cô���dâ��Việt�N�m,� thườ��� t�ú� tại�Việt�N�m,� có�đầy�đủ��ă���lực�
hà�h�vi�dâ��sự.�

b)�Có�t�ì�h�độ�đại�học�t�ở�lê�,�có�ki�h���hiệm�ít��hất�05��ăm�là���ười�quả��
lý,�điều�hà�h�về�một� t�o���các�lĩ�h� vực�ki�h� tế,� tài�chí�h,���â��hà��,� quả�� t�ị�
ki�h�do��h,�luật,�kế�toá�,�kiểm�toá�.�

c)�Khô���phải�là�vợ�hoặc�chồ��,�ch��đẻ,�ch���uôi,�mẹ�đẻ,�mẹ��uôi,�co��đẻ,�
co���uôi,���h�chị�em��uột,���h��ể,�em��ể,�chị�dâu,�em�dâu�củ����ười�quả��lý�Quỹ.�

d)�Có�sức�khoẻ,�phẩm�chất�đạo�đức�tốt,�t�u���thực,�liêm�khiết�và�có�ý�thức�
chấp�hà�h�pháp�luật.�

đ)�Khô���thuộc�đối�tượ���bị�cấm�đảm��hiệm�chức�vụ�quả��lý�điều�hà�h�
do��h���hiệp�theo�quy�đị�h�tại�Luật�Do��h���hiệp.�

e)�Khô���phải�là�vợ�hoặc�chồ��,�ch��đẻ,�ch���uôi,�mẹ�đẻ,�mẹ��uôi,�co��đẻ,�
co�� �uôi,� ��h� chị�em� �uột,� ��h� �ể,�em� �ể,� chị� dâu,� em� dâu� củ�� ��ười� có� thẩm�
quyề��t�ực�tiếp�bổ��hiệm�thà�h�viê��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ.�

�)��iêu�chuẩ�,�điều�kiệ��khác�theo�yêu�cầu�quả��lý�củ���y�b����hâ��dâ��
tỉ�h.�

5.��iêu�chuẩ�,�điều�kiệ�� được�bổ��hiệm,�bổ��hiệm� lại� các�Phó� Chủ� tịch,�
thà�h�viê��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ:�

�)�Là� cô��� dâ��Việt�N�m,� thườ��� t�ú� tại�Việt�N�m,�có�đầy�đủ��ă��� lực�
hà�h�vi�dâ��sự.�

b)�Có�t�ì�h�độ�đại�học�t�ở�lê�,�có��ă���lực�quả��lý�và�ki�h���hiệm�ít��hất�
05��ăm�đối�với�Phó�Chủ�tịch�hoặc� ít��hất�03��ăm�đối�với�thà�h�viê��Hội�đồ���
quả��lý�Quỹ�về�một�t�o���các�lĩ�h�vực�ki�h�tế,�tài�chí�h,���â��hà��,�quả��t�ị�ki�h�
do��h,�luật,�kế�toá�,�kiểm�toá�.�
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c)�Khô���là�vợ�hoặc�chồ��,�ch��đẻ,�ch���uôi,�mẹ�đẻ,�mẹ��uôi,�co��đẻ,�co��
�uôi,���h�chị�em��uột,���h��ể,�em��ể,�chị�dâu,�em�dâu�củ����ười�quả��lý�Quỹ.�

d)�Có�sức�khoẻ,�phẩm�chất�đạo�đức�tốt,�t�u���thực,�liêm�khiết�và�có�ý�thức�
chấp�hà�h�pháp�luật.�

đ)�Khô���thuộc�đối� tượ���bị�cấm�đảm��hiệm�chức�vụ�quả�� lý�điều�hà�h�
do��h���hiệp�theo�quy�đị�h�tại�Luật�Do��h���hiệp.�

e)�Khô���là�vợ�hoặc�chồ��,�ch��đẻ,�ch���uôi,�mẹ�đẻ,�mẹ��uôi,�co��đẻ,�co��
�uôi,���h�chị�em� �uột,���h��ể,�em��ể,�chị�dâu,�em�dâu�củ����ười�có�thẩm�quyề��
t�ực�tiếp�bổ��hiệm�thà�h�viê��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ.�

�)��iêu�chuẩ�,�điều�kiệ��khác�theo�yêu�cầu�quả��lý�củ���y�b����hâ��dâ��
tỉ�h.�

6.� �hà�h� viê�� Hội� đồ��� quả�� lý� Quỹ� bị� miễ�� �hiệm,� bãi� �hiệm� t�o���
�hữ���t�ườ���hợp�s�u:�

�)�Khô���cò��đáp� ứ���được�đầy�đủ�tiêu�chuẩ�,�điều�kiệ��thà�h�viê��Hội�
đồ���quả��lý�Quỹ.�

b)�Vi�phạm�pháp�luật�đế��mức�bị�t�uy�tố,�bị��oà�á��kết�á��bằ���bả��á�.�

c)�Vi�phạm���hiêm�t�ọ���các�quyết�đị�h�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h,�quyết�
đị�h�củ��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ,�các�quy�chế�củ��Quỹ,�quy�đị�h�củ��Điều�lệ��ày�
và�quy�đị�h�củ��pháp�luật�liê��qu���đế��mức�bị�kỷ�luật.�

d)�Xi��từ�chức�và�được�cấp�có�thẩm�quyề��chấp�thuậ��bằ���vă��bả��theo�
quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

đ)�Có�quyết�đị�h�điều�chuyể��hoặc�bố�t�í�cô���việc�khác.�

e)�N�hỉ�hưu.�

�)�Các�t�ườ���hợp�miễ���hiệm,�bãi��hiệm�khác� theo�yêu�cầu�quả��lý�củ��
�y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�

7.�Chế�độ�làm�việc�củ��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ: �

�)�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�họp�thườ���kỳ�tối�thiểu�02�lầ�/�ăm�để�xem�xét�
và� quyết� đị�h� �hữ��� vấ��đề�thuộc� thẩm�quyề�� và� t�ách� �hiệm� củ��Hội� đồ���
quả��lý�Quỹ.�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�có�thể�họp�bất�thườ���để��iải�quyết�các�vấ��
đề�cấp�bách�củ��Quỹ�theo�yêu�cầu�củ��Chủ�tịch�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�hoặc�theo�
đề���hị�củ��Giám�đốc�Quỹ,���ưở�������Kiểm�soát,�s�u�khi�được�Chủ�tịch�Hội�
đồ���quả��lý�Quỹ�chấp�thuậ�.�Cuộc�họp�do�Chủ�tịch�hoặc�một�thà�h�viê��khác�
củ��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�được�Chủ�tịch�ủy�quyề��(t�o���t�ườ���hợp�Chủ�tịch�
vắ���mặt)�chủ�t�ì.��

b)�Các�cuộc�họp�củ��Hội� đồ���quả��lý�Quỹ�chỉ�có�hiệu� lực�khi�có�ít��hất�
3/5�số�thà�h�viê��th�m�dự.���ườ���hợp�khô���tổ�chức�họp,�việc�lấy�ý�kiế��thà�h�
viê��Hội�đồ���quả��lý�được�thực�hiệ��bằ���vă��bả�.�

c)�Các�kết�luậ��củ��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�được�thể�hiệ��bằ���N�hị�quyết�
và�quyết�đị�h�củ��Hội�đồ���quả��lý.�
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d)�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�quyết�đị�h�các�vấ��đề�theo���uyê��tắc�đ��số�bằ���
biểu�quyết,�mỗi�thà�h�viê��Hội�đồ���quả��lý�có�một�phiếu�biểu�quyết�với�quyề��
biểu�quyết��������h�u.�N�hị�quyết,�quyết�đị�h�củ��Hội�đồ���quả��lý�có�hiệu�lực�
khi�có�t�ê��50%�t�o���tổ���số�thà�h�viê��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�biểu�quyết�hoặc�
lấy�ý�kiế��bằ���vă��bả��có�ý�kiế��tá��thà�h.���ườ���hợp�số�phiếu�bằ����h�u�thì�
quyết�đị�h�cuối�cù���thuộc�về�phí��có�ý�kiế��củ��Chủ�tịch�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�
hoặc���ười�chủ�t�ì�cuộc�họp�Hội�đồ���quả��lý.�

đ)�Nội�du���các�vấ��đề�thảo�luậ�,�các�ý�kiế��phát�biểu,�kết�luậ��và�kết�quả�
biểu�quyết�củ��các�cuộc�họp�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�phải�được� �hi� chép�đầy�đủ�
t�o���biê��bả��cuộc�họp�và�được�các�thà�h�viê��th�m�dự�cuộc�họp�cù���ký�xác�
�hậ�.�Kết�luậ��củ��cuộc�họp�phải�được��ửi�tới�tất�cả�các�thà�h�viê��củ��Hội�đồ���
quả�� lý,����� điều�hà�h�Quỹ�và�các�tổ�chức,�cá��hâ�� có�liê��qu���để�t�iể��kh�i�
thực�hiệ�.�

e)�Các���hị�quyết,�quyết�đị�h�củ��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�có�tí�h�bắt�buộc�
thi�hà�h� đối�với�hoạt� độ��� củ��Quỹ�và�Giám� đốc�Quỹ�có� t�ách��hiệm� tổ�chức�
thực�hiệ�.�Giám�đốc�Quỹ�có�quyề��bảo� lưu�ý�kiế��và�báo�cáo��y�b����hâ��dâ��
tỉ�h�xem�xét,�quyết�đị�h�theo�thẩm�quyề�;�t�o���thời��i���chư��có�quyết�đị�h�củ��
�y�b����hâ��dâ��tỉ�h,�Giám�đốc� Quỹ�phải�có�t�ách��hiệm�chấp�hà�h�các�N�hị�
quyết,�Quyết�đị�h�củ��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ.�

8.�Nhiệm�vụ,�quyề��hạ��củ��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ:�

�)��iếp� �hậ�,� quả�� lý� và� sử� dụ���vố��củ��Quỹ� theo� đú��� quy�đị�h�củ��
pháp�luật�và�Điều�lệ��ày;�bảo�toà��và�phát�t�iể��vố��củ��Quỹ;� t�ì�h��y�b����hâ��
dâ�� tỉ�h� phươ���á�� điều� chỉ�h� vố�� điều� lệ� củ��Quỹ� để� quyết�đị�h� theo� thẩm�
quyề�.�

b)��hô���qu��kế�hoạch�hoạt�độ���05��ăm�và�kế�hoạch�tài�chí�h�hà����ăm�
củ��Quỹ�để�t�ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�phê�duyệt.�

c)� ���� hà�h� hoặc� sử�� đổi� quy� chế� hoạt� độ�����hiệp� vụ�và� các� quy� chế�
khác�theo�quy�đị�h�tại�Điều�lệ��ày.�

d)�Giám�sát,�kiểm�t���bộ�máy�điều�hà�h�củ��Quỹ�t�o���việc�chấp�hà�h�các�
chí�h�sách�và�pháp�luật�và�việc�thực�hiệ��các�quyết�đị�h�củ��Hội�đồ���quả��lý.�

đ)��hô���qu��d��h�mục�lĩ�h�vực�đầu�tư,�cho�v�y�và�mức�lãi�suất�cho�v�y�
tối�thiểu�củ��Quỹ�để� t�ì�h��y�b����hâ�� dâ�� tỉ�h� quyết� đị�h� theo� quy�đị�h� tại�
N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP���ày�18�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ.�

e)�Quyết�đị�h�hoạt�độ���cho�v�y,�đầu�tư,�phươ���á��huy�độ���vố��và�xử�lý�
�ủi��o�thuộc�thẩm�quyề�.�

�)��hô���qu��báo�cáo�tài�chí�h,�phâ��phối�chê�h�lệch�thu�chi,�t�ích�lập�các�
quỹ�hằ����ăm�củ��Quỹ�s�u�khi�có�ý�kiế��thẩm�đị�h�củ������Kiểm�soát�để�t�ì�h�
�y�b����hâ��dâ��tỉ�h�phê�duyệt.�

h)���ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�quyết�đị�h�b���hà�h�sử��đổi,�bổ�su���Điều�
lệ�tổ�chức�và�hoạt�độ���củ��Quỹ.�
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i)�Chịu�t�ách��hiệm�tập�thể�về�hoạt�độ���củ��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�và�chịu�
t�ách��hiệm�cá��hâ��về�phầ��việc�được�phâ��cô���t�ước�Chủ�tịch��y�b����hâ��
dâ��tỉ�h�và�t�ước�pháp�luật.�

k)���ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�xem�xét,�thô���qu��các��ội�du���thuộc�thẩm�
quyề��quyết�đị�h�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�

l)���ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�quyết�đị�h�việc�kho��h��ợ,�xoá��ợ��ốc�theo�
thẩm�quyề��quy�đị�h.�

m)��hực�hiệ���hiệm�vụ�và�quyề��hạ��củ��Hội�đồ���thà�h�viê�/Chủ�tịch�
Cô���ty�về�cơ�chế�tiề��lươ��,�tiề��thưở���củ��Quỹ�theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật�
đối� với� cô��� ty� t�ách� �hiệm� hữu� hạ��một� thà�h� viê�� do� Nhà� �ước� sở� hữu�
100%�vố�. �

�)���ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�phê�duyệt�báo� cáo�xếp� loại�hiệu�quả� hoạt�
độ���củ��Quỹ;�báo� cáo� tài�chí�h,�quyết� toá�� chê�h�lệch� thu�chi�củ��Quỹ;�mức�
hoặc� tỷ�lệ�t�ích�lập�cụ�thể�vào�các�quỹ�đầu�tư�phát�t�iể�,�quỹ�dự�phò���tài�chí�h,�
quỹ�thưở�������quả��lý�điều�hà�h,�quỹ�khe��thưở��,�quỹ�phúc�lợi�củ��Quỹ.�

o)���ì�h� �y�b����hâ��dâ�� tỉ�h� quyết�đị�h� bổ��hiệm,�bổ��hiệm� lại,�miễ��
�hiệm,�bãi��hiệm,�khe��thưở��,�kỷ�luật�đối�với�các�chức�d��h�thuộc�thẩm�quyề��
quyết�đị�h�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�

p)� Quyết� đị�h� việc� quy� hoạch,� bổ� �hiệm,� bổ� �hiệm� lại,� từ� chức,� miễ��
�hiệm,�điều�độ��,�luâ��chuyể�,�khe��thưở��,�kỷ�luật,�thôi�việc,���hỉ�hưu�đối�với�
các�chức�d��h�theo�thẩm�quyề��quy�đị�h�tại�Điều�lệ��ày.�

q)�����hà�h�hoặc�sử��đổi�Quy�chế�hoạt�độ��,�phâ��cô����hiệm�vụ�đối�với�
các�thà�h�viê��củ��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ.�

�)�Các��hiệm�vụ,�quyề��hạ��khác�theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật�và�Điều�lệ��ày.�

9.�Nhiệm�vụ�và�quyề��hạ��củ��Chủ�tịch�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ:�

�)��h�y�mặt�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�tiếp��hậ��vố��điều�lệ�do���â��sách�cấp�
và�các���uồ��lực�khác�do�Nhà��ước��i�o�cho�Quỹ.�

b)�Phâ��cô����hiệm�vụ�cụ�thể�đối�với�các�thà�h�viê��củ��Hội�đồ���quả��lý�
Quỹ.�

c)��ổ�chức�thực�hiệ��các��hiệm�vụ,�quyề��hạ��củ��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�
theo�quy�đị�h�tại�khoả��8�Điều��ày.�

d)��h�y�mặt�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�ký�các�vă��bả��thuộc�thẩm�quyề��củ��
Hội�đồ���quả��lý.�

đ)��ổ�chức�theo�dõi�và��iám�sát�việc�thực�hiệ��các���hị�quyết,�quyết�đị�h�
củ��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ;� có�quyề��hủy�bỏ�các�quyết�đị�h�củ��Giám�đốc�Quỹ�
t�ái�với���hị�quyết,�quyết�đị�h�củ��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ,�quy�đị�h�tại�Điều� lệ�
�ày�và�pháp�luật�có�liê��qu��.�

e)���ườ���hợp�cầ��thiết,�Chủ�tịch�Hội�đồ���quả��lý�ủy�quyề��bằ���vă��bả��
cho�Phó�Chủ�tịch�Hội�đồ���quả�� lý�hoặc�cho� thà�h�viê��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�
thực�hiệ��một�số��hiệm�vụ� thuộc�thẩm�quyề�.�N�ười�được�ủy�quyề��chịu�t�ách�
�hiệm�t�ước�Chủ�tịch�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�và�t�ước�pháp�luật�về�các��hiệm�vụ�
được�ủy�quyề�.�
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�)�Các� �hiệm� vụ� và� quyề�� hạ�� khác� theo� quy� đị�h� củ��pháp� luật�và� ủy�
quyề��củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�

10.�Nhiệm�vụ,� quyề�� hạ��củ��Phó�Chủ�tịch�và� thà�h� viê�� củ��Hội� đồ���
quả��lý�Quỹ:�

�)��h�m�dự�họp�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ;� thảo�luậ�,�kiế����hị,�biểu�quyết�
các�vấ��đề�thuộc�thẩm�quyề��củ��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ.�

b)��hực�hiệ��các��hiệm�vụ,�quyề��hạ��củ��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�theo�quy�
đị�h�tại�khoả��8�Điều��ày�và�các��hiệm�vụ,�quyề��hạ��khác�theo�phâ��cô���hoặc�
ủy�quyề��củ��Chủ�tịch�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ.�

11.�Chủ�tịch,�Phó�Chủ�tịch�và�thà�h�viê��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�có���hĩ��vụ:�
�)��uâ��thủ�pháp�luật,�Điều�lệ�tổ�chức�và�hoạt�độ���củ��Quỹ,�quyết�đị�h�

củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�t�o���việc�thực�hiệ��quyề��và��hiệm�vụ�được��i�o.�

b)��hực�hiệ��các�quyề��và� �hiệm�vụ�được��i�o�một�cách�t�u��� thực,�cẩ��
t�ọ����hằm�bảo�đảm�lợi�ích�hợp�pháp�củ��Quỹ�và��y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�

c)���u���thà�h�với�lợi�ích�củ��Quỹ;�khô���sử�dụ���thô���ti��hoạt�độ���củ��
Quỹ�hoặc�lợi�dụ���chức�vụ�và�tài�sả��củ��Quỹ�để�tư�lợi�hoặc�phục�vụ�lợi�ích�củ��
��ười�khác.�

12.�Chủ�tịch,�Phó�Chủ�tịch�và�thà�h�viê��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�được�sử�
dụ���co��dấu�củ��Quỹ�cho�các�vă��bả�,�hồ�sơ,�tài�liệu�thuộc��hiệm�vụ,�quyề��hạ��
củ��Hội�đồ���quả��lý,�thà�h�viê��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ.�

�

Điều��5.�Ban�Kiểm�soát�Quỹ�

1.�����Kiểm�soát�Quỹ��iúp��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�và�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�
kiểm�soát�việc�tổ�chức�thực�hiệ��quyề��chủ�sở�hữu�và�việc�quả��lý�điều�hà�h�tại�
Quỹ.�����Kiểm�soát�có�03�thà�h�viê�,�t�o���đó�có�01�(một)���ưở���b���chuyê��
t�ách�phụ�t�ách�hoạt�độ���củ������Kiểm�soát,�02� (h�i)�thà�h�viê��làm�việc�theo�
chế�độ�kiêm��hiệm.�

2.�Chế�độ�hoạt�độ���củ������Kiểm�soát;�mối�qu���hệ��iữ������Kiểm�soát�
Quỹ� với�các�tổ�chức,�cá��hâ��có� liê��qu���và�các��ội�du���khác� thực�hiệ��theo�
Quy�chế�hoạt�độ���củ������Kiểm�soát�do��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�b���hà�h�theo�đề�
��hị�củ����ưở�������kiểm�soát�Quỹ.�

3.��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�quyết�đị�h�việc�quy�hoạch,�bổ��hiệm,�bổ��hiệm�
lại,� từ� chức,�miễ�� �hiệm,� điều� độ��,� luâ��chuyể�,� khe�� thưở��,�kỷ� luật,� thôi�
việc,� ��hỉ�hưu�đối�với���ưở�������Kiểm�soát�Quỹ�theo� đề���hị�củ��Hội�đồ���
quả��lý�Quỹ.�

4.�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�quyết�đị�h�việc�quy�hoạch,�bổ��hiệm,�bổ��hiệm�
lại,�từ�chức,�miễ���hiệm,�điều�độ��,�luâ��chuyể�,�khe��thưở��,�kỷ�luật,�thôi�việc,�
��hỉ�hưu�đối�với�thà�h�viê������Kiểm�soát�theo�đề���hị�củ����ưở�������kiểm�
soát�Quỹ.�

5.�Nhiệm�kỳ� củ������Kiểm� soát� là�05� (�ăm)��ăm.���ườ���hợp� vào� thời�
điểm� kết� thúc��hiệm� kỳ�mà� ����Kiểm� soát� mới� chư�� được� bổ� �hiệm� thì�����
Kiểm�soát� củ���hiệm�kỳ�hiệ�� tại�vẫ��tiếp� tục�thực�hiệ��quyề��và���hĩ��vụ�cho�
đế��khi�����Kiểm�soát�mới�được�bổ��hiệm�và��hậ���hiệm�vụ.�
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6.�Điều�kiệ��bổ��hiệm,�bổ��hiệm�lại,�miễ���hiệm,�bãi��hiệm���ưở������,�
thà�h�viê������Kiểm�soát�Quỹ:�

�)�Là� cô��� dâ��Việt�N�m,� thườ��� t�ú� tại�Việt�N�m,� có� đầy�đủ��ă���lực�
hà�h�vi�dâ��sự.�

b)�Có�t�ì�h�độ�đại�học�t�ở�lê�,�có�ki�h���hiệm�ít��hất�03��ăm�về�một�t�o���
các�lĩ�h�vực�kế�toá�,�kiểm�toá�,�tài�chí�h,���â��hà��.�

c)�Khô���đồ��� thời��iữ�chức�vụ�quả�� lý,�điều� hà�h,��hâ��viê��củ��Quỹ;�
khô���là�vợ�hoặc�chồ��,�ch��đẻ,�ch���uôi,�mẹ�đẻ,�mẹ��uôi,�co��đẻ,�co���uôi,���h�
chị�em��uột,���h��ể,�em��ể,�chị�dâu,�em�dâu�củ����ười�quả��lý�Quỹ�và���ười�có�
thẩm�quyề��bổ��hiệm�các�chức�d��h��ày.�

d)�Đáp�ứ���đủ�các� tiêu�chuẩ��và�điều�kiệ��khác�theo�yêu�cầu�quả��lý�củ��
�y�b����hâ��dâ��tỉ�h�và�phù�hợp�với�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

7.���ưở���b��,�thà�h�viê������Kiểm�soát�Quỹ� bị�miễ���hiệm,�bãi��hiệm�
t�o����hữ���t�ườ���hợp�s�u:�

�)�Khô���cò�� đáp� ứ���được�đầy�đủ�tiêu�chuẩ�,�điều�kiệ��thà�h�viê������
Kiểm�soát� hoặc� tiêu� chuẩ�,� điều�kiệ�� củ����ưở��� ����Kiểm� soát� t�o��� t�ườ���
hợp�miễ���hiệm,�bãi��hiệm���ưở�������Kiểm�soát.�

b)�Vi�phạm�pháp�luật�đế��mức�bị�t�uy�tố,�bị��oà�á��kết�á��bằ���bả��á�.�

c)�Lợi�dụ���quyề��hạ��để��ây�cả��t�ở�đế��hoạt�độ���củ��Quỹ,�khô���thực�
hiệ��đú���chức��ă��� �hiệm� vụ�được��i�o,�vi�phạm���hiêm� t�ọ���các�quy�chế�
củ��Quỹ,�quy�đị�h�củ��Điều�lệ��ày�và�quy�đị�h�củ��pháp�luật�liê��qu���đế��mức�
bị�kỷ�luật.�

d)�Xi��từ�chức�và�được�cấp�có�thẩm�quyề��chấp�thuậ��bằ���vă��bả��theo�
quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

đ)�Khi�có�quyết�đị�h�điều�chuyể��hoặc�bố�t�í�cô���việc�khác.�

e)�N�hỉ�hưu.�

�)�Các�t�ườ���hợp�miễ���hiệm,�bãi��hiệm�khác�theo�yêu�cầu�quả��lý�củ��
cấp�có�thẩm�quyề�.�

8.�Nhiệm�vụ,�quyề��hạ������Kiểm�soát�Quỹ:�

�)� Kiểm� t��,� �iám� sát� việc� chấp� hà�h� các� chí�h� sách�chế� độ,�Điều� lệ� tổ�
chức�hoạt�độ���và�các�quy�chế�hoạt�độ��,��hằm�bảo�đảm�hiệu�quả�hoạt�độ���và�
���toà��tài�sả��củ��Quỹ.�

b)�Kiểm� t��,��iám�sát� tí�h�hợp�pháp,� t�u���thực,�cẩ��t�ọ��� củ��Hội�đồ���
quả��lý,�Giám�đốc�Quỹ�t�o���việc�quả��lý,�điều�hà�h�hoạt�độ���củ��Quỹ.�

c)��hẩm�đị�h�báo�cáo�hoạt�độ��,�báo�cáo�tài�chí�h,�phâ��phối�chê�h�lệch�
thu�chi�và�việc� t�ích�lập�các�quỹ,� báo�cáo�tì�h�hì�h�thực�hiệ�� tiề�� lươ���và� tiề��
thưở���theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

d)�Lập�kế�hoạch�thực�hiệ�;�báo�cáo�đị�h�kỳ�hoặc�đột�xuất�về�cô���tác��iám�
sát,�kiểm�t��;�thực�hiệ���hiệm�vụ�khác�do�Hội�đồ���quả��lý�và��y�b����hâ��dâ��
tỉ�h��i�o.�
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Điều��6.�Giám�đ�c�Quỹ�

1.�Giám� đốc� Quỹ� là� ��ười� đại� diệ�� theo� pháp� luật� củ�� Quỹ,� chịu� t�ách�
�hiệm�t�ước��y�b����hâ��dâ��tỉ�h,�Hội�đồ���quả��lý�và� t�ước�pháp�luật�về�toà��
bộ�hoạt�độ���củ��Quỹ.�

2.�Nhiệm�kỳ� củ��Giám�đốc�Quỹ� là� 05� (�ăm)��ăm.� ��ườ���hợp� vào� thời�
điểm�kết� thúc� �hiệm�kỳ�mà� chư�� được�bổ��hiệm� lại�hoặc� Giám�đốc�Quỹ�mới�
chư��được�bổ��hiệm�thì�Giám�đốc�Quỹ�củ���hiệm�kỳ� hiệ��tại�vẫ��tiếp�tục� thực�
hiệ��quyề��và���hĩ��vụ�cho�đế��khi�được�bổ��hiệm�lại�hoặc�Giám�đốc�mới�được�
bổ��hiệm�và��hậ���hiệm�vụ.�

3.�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�xem�xét,�t�ì�h��y�b����hâ��dâ�� tỉ�h�quyết�đị�h�
việc�quy�hoạch,�bổ��hiệm,�bổ��hiệm� lại,� từ�chức,�miễ���hiệm,�điều�độ��,� luâ��
chuyể�,�khe��thưở��,�kỷ�luật,�thôi�việc,���hỉ�hưu�đối�với�Giám�đốc�Quỹ.�

4.��iêu�chuẩ�,�điều�kiệ��được�bổ��hiệm,�bổ��hiệm�lại�Giám�đốc�Quỹ:�

�)�Là� cô��� dâ��Việt�N�m,� thườ��� t�ú� tại�Việt�N�m,� có� đầy�đủ��ă���lực�
hà�h�vi�dâ��sự�và�khô���thuộc�đối�tượ���bị�cấm�quả��lý�do��h���hiệp�theo�quy�
đị�h�củ��Luật�Do��h���hiệp.�

b)�Có�t�ì�h�độ�đại�học�t�ở�lê�,�có��ă���lực�quả��lý�và�ki�h���hiệm�ít��hất�
05��ăm�về�một�t�o���các�lĩ�h�vực�ki�h�tế,�tài� chí�h,���â��hà��,�đầu�tư,�quả��t�ị�
ki�h�do��h,�luật,�kế�toá�,�kiểm�toá�.�

c)�Khô���là�vợ�hoặc�chồ��,�ch��đẻ,�ch���uôi,�mẹ�đẻ,�mẹ��uôi,�co��đẻ,�co��
�uôi,���h�chị�em��uột,���h��ể,�em��ể,�chị�dâu,�em�dâu�củ��Chủ�tịch,�Phó�Chủ�tịch,�
thà�h�viê��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ,�Phó�Giám�đốc,�Kế� toá��t�ưở��,���ưở�������
Kiểm�soát,��hủ�quỹ�và���ười�có�thẩm�quyề��t�ực�tiếp�bổ��hiệm�Giám�đốc�Quỹ.�

d)�Có�sức�khoẻ,�phẩm�chất�đạo�đức�tốt,�t�u���thực,�liêm�khiết;�hiểu�biết�và�
có�ý�thức�chấp�hà�h�pháp�luật.�

đ)�Các�tiêu�chuẩ��và�điều�kiệ��khác�theo�yêu�cầu�quả��lý�củ���y�b����hâ��
dâ��tỉ�h�và�phù�hợp�với�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

5.�Giám�đốc�Quỹ�bị�miễ���hiệm,�bãi��hiệm�t�o���các�t�ườ���hợp�s�u:�

�)�Khô���cò�� đáp� ứ���được�đầy� đủ� tiêu� chuẩ�,�điều�kiệ��củ��Giám�đốc�
Quỹ�theo�quy�đị�h�tại�khoả��4�Điều��ày.�

b)� Khô��� hoà�� thà�h� các� �hiệm� vụ� do�Hội� đồ���quả�� lý�Quỹ� �i�o� mà�
khô����iải�t�ì�h�được���uyê���hâ��chí�h�đá��;�

c)�Vi�phạm���hiêm�t�ọ���hoặc�có�hệ�thố���các���hị�quyết,�quyết�đị�h�củ��
�y�b����hâ��dâ�� tỉ�h,�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ,�Điều� lệ�tổ�chức�và�hoạt�độ���củ��
Quỹ�đế��mức�bị�kỷ�luật.�

d)�Khô��� t�u��� thực� t�o��� thực� thi� các� �hiệm�vụ,�quyề�� hạ�� được��i�o�
hoặc�sử�dụ���vố�,� tài� sả��củ��Quỹ,�lợi�dụ���chức�vụ,�quyề��hạ��để�tư�lợi�hoặc�
làm�lợi�cho���ười�khác.�

đ)��áo�cáo�khô���t�u���thực�tì�h�hì�h�hoạt�độ���và�tài�chí�h�củ��Quỹ.�

e)�Vi�phạm�pháp�luật�đế��mức�bị�t�uy�tố,�bị��oà�á��kết�á��bằ���bả��á�.�
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�)�Xi��từ�chức�và�được�cấp�có�thẩm�quyề��chấp�thuậ��bằ���vă��bả��theo�
quy�đị�h.�

h)�Khi�có�quyết�đị�h�điều�chuyể��hoặc�bố�t�í�cô���việc�khác.�

i)�N�hỉ�hưu.�

k)�Các�t�ườ���hợp�miễ���hiệm,�bãi��hiệm�khác� theo�yêu�cầu�quả��lý�củ��
Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�và��y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�

6.�Nhiệm�vụ�và�quyề��hạ��củ��Giám�đốc�Quỹ:�

�)��ổ�chức� điều�hà�h�hoạt�độ���củ��Quỹ� theo�quy�đị�h� tại�N�hị� đị�h�số�
147/2020/NĐ-CP,�Điều� lệ�tổ� chức�và�hoạt�độ���củ��Quỹ�và�các�quyết� đị�h�củ��
Hội�đồ���quả��lý�Quỹ,��y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�

b)���ì�h�Hội�đồ���quả��lý�b���hà�h�các�quy�chế�hoạt�độ�����hiệp�vụ�củ��
Quỹ�theo�thẩm�quyề�.�

c)��hực�hiệ��tuyể��dụ��,�bố� t�í� sử�dụ���l�o�độ��,�quyết�đị�h�quy�hoạch,�
bổ� �hiệm,� bổ� �hiệm� lại,� từ� chức,� miễ�� �hiệm,� điều� độ��,� luâ�� chuyể�,� khe��
thưở��,�kỷ�luật,�thôi�việc,���hỉ�hưu�đối�với�các�chức�d��h�củ��bộ�máy��iúp�việc�
(t�ưở���hoặc�phó�phò��/b�����hiệp�vụ)�và���ười�l�o�độ���theo�quy�đị�h�tại�Điều�
lệ�tổ�chức�và�hoạt�độ���củ��Quỹ. �

Giám�đốc�Quỹ�có�t�ách��hiệm�xây�dự���và�b���hà�h�Quy�chế�tuyể��dụ���
l�o�độ���để�làm�cơ�sở�thực�hiệ��các��ội�du���quy�đị�h�tại�điểm�c�khoả���ày.�

d)� ��ực� tiếp� quả�� lý� tài� sả�,� vố�� hoạt� độ���và� chịu� t�ách� �hiệm�về� các�
quyết�đị�h�củ��mì�h�t�ước��y�b����hâ��dâ�� tỉ�h�và�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ� theo�
quy�đị�h�củ��pháp�luật�và�Điều�lệ��ày.�

đ)���ì�h� Hội�đồ��� quả�� lý� b��� hà�h� Quy� chế� hoạt� độ��� ��hiệp� vụ� củ��
Quỹ.�����hà�h�theo� thẩm�quyề�� các�quy�chế,�quy� t�ì�h��ội�bộ�để� tổ� chức� điều�
hà�h�hoạt�độ���củ��Quỹ�theo�phâ��cấp�củ��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ.�

e)�Đề���hị�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�t�ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�bổ��hiệm,�bổ�
�hiệm�lại,� từ�chức,�miễ�� �hiệm,�điều� độ��,� luâ��chuyể�,� khe�� thưở��,�kỷ� luật,�
thôi�việc,���hỉ�hưu�đối�với�Phó�Giám�đốc,�Kế�toá��t�ưở���củ��Quỹ.�

�)���ì�h�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ� thô���qu�,�s�u�đó�t�ì�h��y�b����hâ��dâ��
tỉ�h�quyết�đị�h�các��ội�du���thuộc�thẩm�quyề��củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�

h)��hực�hiệ��các�quyề��hạ��và��hiệm�vụ�khác�theo�yêu�cầu�củ��Hội�đồ���
quả�� lý�và�Điều� lệ� tổ� chức�và�hoạt� độ��� củ��Quỹ� �hư���khô��� được� t�ái�với�
quy� đị�h� tại� N�hị� đị�h� số�147/2020/NĐ-CP� ��ày� 18� thá���12� �ăm�2020� củ��
Chí�h�phủ.�

�
Điều��7.�Phó�Giám�đ�c��

1.�Phó�Giám�đốc�Quỹ�có� �hiệm�vụ� �iúp�Giám�đốc�Quỹ� điều� hà�h� hoạt�
độ���củ��Quỹ�theo�phâ��cô���và�ủy�quyề�;�chịu�t�ách��hiệm�t�ước�Giám�đốc�và�
t�ước�pháp�luật�về��hiệm�vụ�được�phâ��cô���và� ủy�quyề�.�Số�lượ���Phó�Giám�
đốc�Quỹ�có�tối�đ��03�(b�)���ười.�
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2.�Nhiệm�kỳ�củ��Phó�Giám�đốc�Quỹ�là�05�(�ăm)��ăm.�

3.� Giám� đốc�Quỹ� đề���hị�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ� t�ì�h��y� b����hâ�� dâ��
tỉ�h�quyết� đị�h�việc� quy�hoạch,�bổ� �hiệm,� bổ� �hiệm� lại,� từ�chức,�miễ���hiệm,�
điều�độ��,� luâ��chuyể�,� khe�� thưở��,� kỷ� luật,� thôi�việc,���hỉ�hưu� đối�với� Phó�
Giám�đốc�Quỹ.�

4.��iêu�chuẩ�,�điều�kiệ��được�bổ��hiệm,�bổ��hiệm�lại�Phó�Giám�đốc�Quỹ: �

�)�Là� cô��� dâ��Việt�N�m,� thườ��� t�ú� tại�Việt�N�m,� có� đầy�đủ��ă���lực�
hà�h�vi�dâ��sự�và�khô���thuộc�đối�tượ���bị�cấm�quả��lý�do��h���hiệp�theo�quy�
đị�h�củ��Luật�Do��h���hiệp.��

b)�Có�t�ì�h�độ�đại�học�t�ở�lê�,�có��ă���lực�quả��lý�và�ki�h���hiệm�ít� �hất�
05��ăm�về�một�t�o���các�lĩ�h�vực�ki�h�tế,�tài� chí�h,���â��hà��,�đầu�tư,�quả��t�ị�
ki�h�do��h,�luật,�kế�toá�,�kiểm�toá�.�

c)�Khô���là�vợ�hoặc�chồ��,�ch��đẻ,�ch���uôi,�mẹ�đẻ,�mẹ��uôi,�co��đẻ,�co��
�uôi,���h�chị�em��uột,���h� �ể,�em� �ể,�chị�dâu,�em�dâu� củ��Chủ�tịch,� thà�h�viê��
Hội�đồ���quả��lý�Quỹ,�Giám�đốc,�Kế� toá��t�ưở��,���ưở�������Kiểm�soát,��hủ�
quỹ�và���ười�có�thẩm�quyề��t�ực�tiếp�bổ��hiệm�Phó�Giám�đốc�Quỹ.�

d)�Có�sức�khoẻ,�phẩm�chất�đạo�đức�tốt,�t�u���thực,�liêm�khiết;�hiểu�biết�và�
có�ý�thức�chấp�hà�h�pháp�luật.�

đ)�Các�tiêu�chuẩ��và�điều�kiệ��khác�theo�yêu�cầu�quả��lý�củ���y�b����hâ��
dâ��tỉ�h�và�phù�hợp�với�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

5.�Phó�Giám�đốc�Quỹ�bị�miễ���hiệm,�bãi��hiệm�t�o���các�t�ườ���hợp�s�u:�

�)�Khô���cò�� đáp� ứ���được�đầy� đủ�tiêu� chuẩ�,�điều� kiệ�� củ��Phó�Giám�
đốc�Quỹ�theo�quy�đị�h�tại�khoả��4�Điều��ày.�

b)�Khô���chấp�hà�h�và�khô���hoà��thà�h�các��hiệm�vụ�do�Giám�đốc�Quỹ�
�i�o�mà�khô����iải�t�ì�h�được���uyê���hâ��chí�h�đá��.�

c)�Vi�phạm���hiêm�t�ọ���hoặc�có�hệ�thố���các���hị�quyết,�quyết�đị�h�củ��
�y�b����hâ��dâ��tỉ�h,�Hội�đồ���quả��lý,�Giám�đốc�Quỹ,�Điều�lệ�tổ�chức�và�hoạt�
độ���củ��Quỹ�đế��mức�bị�kỷ�luật.�

d)�Khô��� t�u��� thực� t�o��� thực� thi� các� �hiệm�vụ,� quyề�� hạ�� được� �i�o�
hoặc�sử�dụ���vố�,� tài� sả��củ��Quỹ,�lợi�dụ���chức�vụ,�quyề��hạ��để�tư�lợi�hoặc�
làm�lợi�cho���ười�khác.�

đ)�Vi�phạm�pháp�luật�đế��mức�bị�t�uy�tố,�bị��oà�á��kết�á��bằ���bả��á�.�

e)�Xi��từ�chức�và�được�cấp�có�thẩm�quyề��chấp�thuậ��bằ���vă��bả��theo�
quy�đị�h.�

�)�Khi�có�quyết�đị�h�điều�chuyể��hoặc�bố�t�í�cô���việc�khác.�

h)�N�hỉ�hưu.�

i)�Các�t�ườ���hợp�miễ���hiệm,�bãi��hiệm�khác�theo� yêu�cầu�quả�� lý�củ��
Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�và��y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�
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Điều���.�Kế�toán�trưởn��

1.�Kế�toá��t�ưở���Quỹ�có�t�ách��hiệm�tổ�chức�thực�hiệ��cô���tác�kế�toá��
củ��Quỹ,��iúp�Hội�đồ���quả��lý�và�Giám�đốc�Quỹ��iám�sát�tài�chí�h�tại�Quỹ�theo�
quy�đị�h�củ��pháp� luật�về� tài� chí�h,�kế� toá�;�chịu� t�ách� �hiệm� t�ước�Hội� đồ���
quả��lý,�Giám�đốc�Quỹ�và�t�ước�pháp�luật�về�việc�thực�hiệ���hiệm�vụ,�quyề��hạ��
được�phâ��cô���hoặc�ủy�quyề�,�thực�hiệ��các�chức��ă���và��hiệm�vụ�khác�được�
quy�đị�h�theo�Luật�Kế�toá��và�vă��bả��sử��đổi,�bổ�su��,�th�y�thế�và�các�vă��bả��
hướ���dẫ��(�ếu�có).�

2.�Nhiệm�kỳ�củ��Kế� toá��t�ưở���là� 05� (�ăm)��ăm.���ườ���hợp� vào� thời�
điểm� kết� thúc��hiệm�kỳ�mà� chư�� được�bổ��hiệm� lại�hoặc�Kế� toá�� t�ưở���mới�
chư��được�bổ��hiệm�thì�Kế� toá��t�ưở���củ���hiệm�kỳ�hiệ��tại�vẫ�� tiếp�tục�thực�
hiệ��quyề��và���hĩ��vụ�cho�đế��khi�được�bổ��hiệm�lại�hoặc�Kế�toá��t�ưở���mới�
được�bổ��hiệm�và��hậ���hiệm�vụ.�

3.� Giám� đốc�Quỹ� đề���hị�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ� t�ì�h��y� b����hâ��dâ��
tỉ�h�quyết� đị�h�việc�quy� hoạch,�bổ��hiệm,� bổ� �hiệm� lại,� từ�chức,�miễ���hiệm,�
điều�độ��,�luâ��chuyể�,�khe��thưở��,�kỷ�luật,�thôi�việc,���hỉ�hưu�đối�với�Kế�toá��
t�ưở���Quỹ.�

4.��iêu�chuẩ�,�điều�kiệ��được�bổ��hiệm,�bổ��hiệm�lại�Kế�toá��t�ưở���Quỹ:�

�)�Là� cô��� dâ��Việt�N�m,� thườ��� t�ú� tại�Việt�N�m,� có�đầy�đủ��ă���lực�
hà�h�vi�dâ��sự.�

b)�Phải�đáp�ứ���tiêu�chuẩ�,�điều�kiệ��theo�quy�đị�h�tại�Luật�Kế�toá�,�các�
vă��bả��hướ���dẫ�,�vă��bả��sử��đổi,�bổ�su��,�th�y�thế�(�ếu�có).��

c)�Khô���phải� vợ�hoặc�chồ��,�ch��đẻ,�ch���uôi,�mẹ�đẻ,�mẹ��uôi,�co��đẻ,�
co���uôi,���h�chị�em��uột,���h��ể,�em��ể,�chị�dâu,�em�dâu�củ��Chủ�tịch,�Phó�Chủ�
tịch,�thà�h�viê��Hội�đồ���quả��lý�Quỹ,�Giám�đốc,�Phó�Giám�đốc,���ưở�������
Kiểm�soát,��hủ�quỹ�và���ười�có�thẩm�quyề�� t�ực�tiếp�bổ��hiệm�Kế�toá�� t�ưở���
Quỹ.�

d)�Có�sức�khoẻ,�phẩm�chất�đạo�đức�tốt,�t�u���thực,�liêm�khiết;�hiểu�biết�và�
có�ý�thức�chấp�hà�h�pháp�luật.�

đ)�Các�tiêu�chuẩ��và�điều�kiệ��khác�theo�yêu�cầu�quả��lý�củ���y�b����hâ��
dâ��tỉ�h�và�phù�hợp�với�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

5.�Kế�toá��t�ưở���Quỹ�bị�miễ���hiệm,�bãi��hiệm�t�o���các�t�ườ���hợp�s�u:�

�)� Khô��� cò�� đáp� ứ��� được� đầy� đủ� tiêu� chuẩ�,� điều� kiệ�� củ�� Kế� toá��
t�ưở���Quỹ�theo�quy�đị�h�tại�khoả��4�Điều��ày.�

b)�Khô���chấp�hà�h�và�khô���hoà��thà�h�các��hiệm�vụ�do�Hội�đồ���quả��
lý,�Giám�đốc�Quỹ��i�o�mà�khô����iải�t�ì�h�được���uyê���hâ��chí�h�đá��.�

c)�Vi�phạm���hiêm�t�ọ���hoặc�có�hệ�thố���các���hị�quyết,�quyết�đị�h�củ��
�y�b����hâ��dâ��tỉ�h,�Hội�đồ���quả��lý,�Giám�đốc�Quỹ,�Điều�lệ��ày�đế��mức�bị�
kỷ�luật.�

d)�Khô��� t�u��� thực� t�o��� thực� thi� các� �hiệm�vụ,� quyề�� hạ�� được� �i�o�
hoặc�sử�dụ���vố�,� tài� sả��củ��Quỹ,�lợi� dụ���chức�vụ,�quyề��hạ��để�tư�lợi�hoặc�
làm�lợi�cho���ười�khác.�
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đ)�Vi�phạm�pháp�luật�đế��mức�bị�t�uy�tố,�bị��oà�á��kết�á��bằ���bả��á�.�

e)�Xi��từ�chức�và�được�cấp�có�thẩm�quyề��chấp�thuậ��bằ���vă��bả��theo�
quy�đị�h.�

�)�Khi�có�quyết�đị�h�điều�chuyể��hoặc�bố�t�í�cô���việc�khác.�

h)�N�hỉ�hưu.�

i)�Các�t�ườ���hợp�miễ���hiệm,�bãi��hiệm�khác�theo� yêu�cầu�quả��lý�củ��
Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�và��y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�

�
Điều��9.�Bộ�má���iúp�việc�

1.��ộ�máy��iúp�việc�củ��Quỹ��ồm�các�phò��,�b���chuyê��mô�,���hiệp�vụ�
có�chức��ă���th�m�mưu,��iúp�việc�Hội�đồ���quả��lý�và�Giám�đốc�Quỹ�điều�hà�h,�
quả��lý�Quỹ;�do�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�quyết�đị�h�thà�h�lập,�cơ�cấu�lại�hoặc��iải�
thể�theo�đề���hị�củ��Giám�đốc�Quỹ.�

2.�Số�lượ���các�phò���chuyê��mô�,���hiệp�vụ� thuộc�Quỹ�khô���quá�04�
phò��.�

3.�Lã�h�đạo�các�phò���chuyê��mô�,���hiệp�vụ�và���ười�l�o�độ���làm�việc�
theo� chế� độ� hợp� đồ��� l�o� độ��,� thực� hiệ�� �hiệm� vụ� chuyê�� mô�,� chịu� t�ách�
�hiệm�t�ước�Giám�đốc�Quỹ�và�t�ước�pháp�luật�về��hiệm�vụ�được��i�o.�

�
Chươn��IV�

CHẾ�ĐỘ�TÀI�CHÍ�H�-�KẾ�TOÁ��-�KIỂM�TOÁ��
�

Điều��0.�Chế�độ�t�i�chính,�kế�toán�v��kiểm�toán�

1.�Năm�tài�chí�h�củ��Quỹ�bắt�đầu�từ���ày�01�thá���01�và�kết�thúc�vào���ày�
31�thá���12.�

2.��áo�cáo�tài�chí�h��ăm�củ��Quỹ�phải�được�kiểm�toá��độc�lập�theo�quy�
đị�h�củ��pháp�luật�hiệ��hà�h.�

3.�Cơ� chế� tiề�� lươ��,� thù� l�o,� tiề�� thưở��,� phụ� cấp� củ�� ��ười� quả�� lý,�
��ười�l�o�độ���Quỹ�thực�hiệ��theo�quy�đị�h�áp�dụ���đối�với�cô���ty�t�ách��hiệm�
hữu�hạ��một�thà�h�viê��do�Nhà��ước�sở�hữu�100%�vố��và�hướ���dẫ��củ���ộ�L�o�
độ���-��hươ���bi�h�và�Xã�hội.�Việc�xếp�hạ���Quỹ�thực�hiệ��theo�hướ���dẫ��củ��
�ộ�L�o�độ���-��hươ���bi�h�và�Xã�hội.�

4.�Kết�quả�hoạt�độ���củ��Quỹ�là�khoả��chê�h�lệch��iữ��tổ���do��h�thu,�thu�
�hập�khác�và�tổ���chi�phí�hợp�lý,�hợp�lệ.�S�u�khi��ộp�thuế�và�các�khoả���ộp���â��
sách�Nhà��ước�theo�quy�đị�h�củ��pháp� luật�về� thuế,�phầ�� chê�h�lệch��ày�được�
phâ��phối��hư�s�u:�

�)��ù�đắp�khoả��chê�h�lệch�thu�chi�âm�đế��thời�điểm�quyết�toá�.�

b)���ích�30%�vào�quỹ�đầu�tư�phát�t�iể�.�

c)���ích�10%�vào� quỹ�dự�phò���tài� chí�h;� khi� số� dư�quỹ� bằ���25%�vố��
điều�lệ�củ��Quỹ�thì�khô���t�ích��ữ�.�
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d)���ích�tối�đ��khô���quá�03�thá���lươ���thực�hiệ��củ����ười�l�o�độ���vào�
quỹ�khe��thưở��� và�quỹ� phúc� lợi;� t�ích� tối�đ��khô���quá�1,5�thá��� lươ��� thực�
hiệ��củ����ười�quả��lý�vào�quỹ�thưở�����ười�quả��lý.�

đ)�Phầ��chê�h�lệch�cò��lại�được�tiếp�tục�bổ�su���vào�quỹ�đầu�tư�phát�t�iể��
để�bổ�su���vố��điều�lệ�cho�Quỹ.�

5.�Hà����ăm,�Quỹ� có� t�ách��hiệm�báo�cáo�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ� thô���
qu��và�t�ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�phê�duyệt��áo�cáo�quyết�toá��chê�h�lệch�thu�
chi� củ�� Quỹ.� �áo� cáo� quyết� toá�� chê�h� lệch� thu� chi� củ�� Quỹ� phải� kèm� theo�
thuyết� mi�h�đá�h� �iá�kết�quả,� hiệu�quả� thực� hiệ���hiệm�vụ� củ�� Quỹ�theo�quy�
đị�h�tại�Điều�65�Luật�N�â��sách�Nhà��ước�và�các�vă��bả��sử��đổi,�bổ�su��,�th�y�
thế�(�ếu�có).�

6.�Quỹ�thực�hiệ��chế�độ�tài�chí�h,�kế�toá�,�chế�độ�báo�cáo� theo�quy�đị�h�
củ��N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP���ày�18�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ,�
hướ���dẫ��củ���ộ��ài�chí�h�và�các�quy�đị�h�củ��pháp�luật�có�liê��qu��.�

�
Chươn��V�

MỐI�QUA��HỆ�VÀ�TRÁCH��HIỆM�GIỮA�QUỸ�
VỚI�CÁC�BÊ��CÓ�LIÊ��QUA��

�
Điều���.�Cơ�quan�thực�hiện�chức�năn��đại�diện�chủ�sở�hữu��h��nước�

tại�Quỹ��

1.��y� b����hâ��dâ�� tỉ�h� thực�hiệ�� chức� �ă���đại� diệ�� chủ� sở�hữu� Nhà�
�ước�tại�Quỹ�theo�quy�đị�h�tại�N�hị�đị�h�số�147/2020/NĐ-CP���ày�18�thá���12�
�ăm�2020�củ��Chí�h�phủ�và�Điều�lệ��ày.�

2.�Sở��ài�chí�h�là�cơ�qu��� chuyê��mô���iúp�việc,�th�y�mặt��y�b����hâ��
dâ��tỉ�h� t�ực� tiếp� theo�dõi,�kiểm� t��,��iám�sát� hoạt� độ��,�tài�chí�h�củ��Quỹ�và�
thực�hiệ��một�số��hiệm�vụ�khác�có�liê��qu���theo�ủy�quyề��củ��Chủ�tịch��y�b���
�hâ��dâ��tỉ�h.�

�
Điều���.�Các�tổ�chức�chính�trị,�chính�trị�-�xã�hội�

1.��ổ�chức�Đả���Cộ���sả��Việt�N�m�tại�Quỹ�hoạt�độ��� theo�Hiế��pháp,�
pháp� luật� củ��Nhà��ước�Cộ���hò��xã�hội�chủ���hĩ��Việt�N�m�và�các�quy�đị�h�
củ��Đả���Cộ���sả��Việt�N�m.�

2.��ổ�chức� cô���đoà��và� các� tổ�chức�chí�h� t�ị�xã� hội�khác� tại�Quỹ�hoạt�
độ���theo�Hiế��pháp,�pháp�luật�củ��Nhà��ước�và�quy�đị�h�củ��các�tổ�chức�đó.�

�
Điều��3.�Trách�nhiệm�của�các�đơn�vị,�doanh�n�hiệp�va��v�n,�nhận�v�n�

đầu�tư�của�Quỹ�

1.��iếp��hậ�,� quả��lý�và�sử�dụ���vố��v�y,�vố��đầu�tư�củ��Quỹ�đú���mục�
đích,�hiệu�quả.�

2.�Hoà��t�ả�vố��v�y,�đầu�tư�cho�Quỹ�đầu�đủ,�kịp�thời�theo�quy�đị�h.�
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3.�Cu���cấp�tài�liệu,�hồ�sơ�về�tì�h�hì�h�tài�chí�h,�sả��xuất�ki�h�do��h�cho�
Quỹ�thẩm�đị�h,�xem�xét�quyết�đị�h�cho�v�y,�đầu�tư.�

4.�Chịu�sự�kiểm�t��,��iám�sát�củ��Quỹ�theo�đị�h�kỳ�hoặc�đột�xuất�tì�h�hì�h�
sả��xuất,�ki�h�do��h;�tì�h�hì�h�tài� sả��bảo�đảm� tiề�� v�y;� tì�h� hì�h�quả�� lý,�sử�
dụ�����uồ��vố��Quỹ�đã� cho�v�y,�đầu�tư�và� các��ội�du���khác�có�liê��qu���đế��
việc�thực�hiệ��dự�á��đầu�tư.�

5.��uâ��thủ�các��ội�du���khác�có�liê��qu���theo�quy�đị�h�tại�N�hị�đị�h�
số�147/2020/NĐ-CP,�hướ���dẫ�� củ���ộ��ài�chí�h,�Điều� lệ� �ày�và� pháp� luật�
hiệ��hà�h.�

�
Chươn��VI�

XỬ�LÝ�TRA�H�CHẤP,�CƠ�CẤU�LẠI,�GIẢI�THỂ�
�

Điều��4.�Xử�lý�tranh�chấp�

Mọi�t���h�chấp��iữ��Quỹ�với�pháp��hâ��và�thể��hâ��có�qu���hệ� t�ực�tiếp�
hoặc��iá��tiếp�đế��hoạt�độ���củ��Quỹ�được�xử�lý�theo�pháp�luật�hiệ��hà�h.�

�
Điều��5.�Cơ�cấu�lại,��iải�thể�Quỹ�

1.�Quỹ� xây� dự��� phươ��� á�� cơ� cấu� lại� hoặc� �iải� thể� Quỹ,� báo� cáo�Hội�
đồ���quả��lý�Quỹ�t�ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�quyết�đị�h�theo�quy�đị�h�củ��N�hị�
đị�h�số�147/2020/NĐ-CP���ày�18�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ,�hướ���dẫ��
củ���ộ��ài�chí�h�và�các�quy�đị�h�củ��pháp�luật�có�liê��qu��.�

2.�Việc�cơ�cấu�lại,�sáp��hập,�thà�h�lập�mới�các�đơ��vị,�phò��,�b���chuyê��
mô�,���hiệp�vụ�thuộc�Quỹ�do�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ�quyết�đị�h�theo�đề���hị�củ��
Giám�đốc�Quỹ.�

�
Chươn��VII�

ĐIỀU�KHOẢ��THI�HÀ�H�
�

Điều��6.�Điều�khoản�thi�h�nh�

1.�Chủ�sở�hữu,�Hội�đồ���quả��lý�Quỹ,�Quỹ�Đầu�tư�phát� t�iể��tỉ�h,�các�đơ��
vị�và�cá��hâ��có�liê��qu���có�t�ách��hiệm�tuâ��thủ�các�quy�đị�h�tại�Điều�lệ��ày.�

2.�Các�Quy�chế��ội�bộ�củ��Quỹ�phải� tuâ��thủ���uyê�� tắc,� �ội� du��� củ��
Điều�lệ��ày.�

3.���ườ���hợp�có��hữ���quy�đị�h�củ��pháp�luật�có�liê��qu���đế��hoạt�độ���
củ��Quỹ� �hư��� chư�� được�quy�đị�h� tại�Điều� lệ��ày� hoặc� t�o��� t�ườ��� hợp� có�
�hữ���quy�đị�h�mới�củ��pháp�luật�khác�với��hữ���điều,�khoả��t�o���Điều�lệ��ày�
thì��hữ���quy�đị�h�củ��pháp�luật�đó�đươ����hiê��được�áp�dụ��� để�điều� chỉ�h�
hoạt�độ���củ��Quỹ.�

4.���ườ���hợp�cầ��thiết�theo�yêu�cầu�quả��lý�hoặc�theo�quy�đị�h�pháp�luật,�
Quỹ�có�t�ách��hiệm�xây�dự��,�báo�cáo�Hội�đồ���quả��lý�thô���qu��và� t�ì�h��y�
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b����hâ��dâ��tỉ�h�quyết�đị�h�b���hà�h,�sử��đổi,�bổ�su���Điều�lệ�tổ�chức�và�hoạt�
độ���củ��Quỹ� theo�t�ì�h�tự,�thủ�tục�b���hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật� theo�
quy�đị�h�hiệ��hà�h.�

5.���o���quá�t�ì�h�t�iể��kh�i�thực�hiệ�,��ếu�có�vướ���mắc�đề���hị�các�Sở,�
��à�h,�đơ��vị�liê��qu���có�ý�kiế���ửi�về�Quỹ�để�tổ���hợp�đề�xuất��y�b����hâ��
dâ��tỉ�h�sử��đổi,�bổ� su���Điều� lệ��ày� cho�phù�hợp�với�quy�đị�h�pháp�luật�hiệ��
hà�h./.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


		sotttt@ninhthuan.gov.vn
	2021-08-16T11:12:10+0700




