
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả xếp loại hoạt động năm 2020  

của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

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

quyền địa phương; 

Căn cứ Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về tổ chức hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Quỹ đầu tư phát triển tại địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ đầu 

tư phát triển tỉnh Ninh Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1550/TTr-STC 

ngày 18/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả xếp loại hoạt động năm 2020 của Quỹ Đầu tư 

phát triển tỉnh Ninh Thuận như sau: 

1. Chỉ tiêu 1: Doanh thu và thu nhập khác 

+ Kế hoạch năm 2020:  27.000.000.000 đồng; 

+ Thực hiện năm 2020: 28.590.995.603 đồng. 

Đạt tỷ lệ 105,89 % so với kế hoạch giao. Xếp loại: A. 

2. Chỉ tiêu 2: Chênh lệch thu, chi và tỷ suất chênh lệch thu, chi trên vốn 

chủ sở hữu: 

a. Chênh lệch thu chu, chi: 

+ Kế hoạch năm 2020: 12.310.000.000 đồng; 

+ Thực hiện năm 2020: 12.318.240.000 đồng. 

Đạt tỷ lệ 100,1% so với kế hoạch giao. 



b. Tỷ suất chênh lệch thu, chi trên vốn chủ sở hữu bình quân. 

+ Kế hoạch năm 2020: 10,36% 

+ Thực hiện năm 2020: 10,38%  

Đạt tỷ lệ 100,19% so với kế hoạch giao. Xếp loại A. 

3. Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ (bao gồm các khoản: Trực tiếp 

cho vay, ủy thác cho vay và hợp vốn cho vay) 

+ Kế hoạch năm 2020: Không quá 3% 

+ Thực hiện năm 2020: Không có nợ xấu. 

Xếp loại A. 

4. Chỉ tiêu 4: Trong năm Quỹ Đầu tư phát triển chấp hành các qui định về 

chế độ, chính sách pháp luật: Xếp loại A. 

Kết quả xếp loại hoạt động năm 2020 của Quỹ Đầu tư phát triển: Xếp 

loại A (không có chỉ tiêu xếp loại C, trong đó chỉ tiêu 1 và chỉ tiêu 4 được xếp 

loại A), theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Thông tư số 28/2014/TT-BTC 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

Điều 2. Căn cứ kết quả xếp loại hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh 

đã nêu tại Điều 1, giao Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện trích quỹ thưởng 

đúng trình tự thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời có trách 

nhiệm công bố công khai kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2020. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Liên 

đoàn Lao động tỉnh; Cục Thuế; Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 

Đầu tư phát triển, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài chính (b/c); 

- Cục Tài chính doanh nghiệp (b/c); 

- Thường trực: TU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. ĐN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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