
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  02   năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính năm 2023  

của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 

quy định về tổ chức hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 86/2021/TT-BTC ngày 06/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của Quỹ Đầu tư 

phát triển địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động 05 năm (giai đoạn 2021-2025) 

của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; 

Theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tại Tờ 

trình số 36/TTr-QĐTPT ngày 30/01/2023; ý kiến của Sở Tài chính tại Tờ trình 

số 296/TTr-STC ngày 03/02/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2023 

của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau đây: 

1. Tổng doanh thu (1):    7.995 triệu đồng 

2. Tổng chi phí (2):      5.712 triệu đồng 

3. Chênh lệch thu chi (3)= (1)-(2):  2.283 triệu đồng 

4. Chi phí thuế TNDN:       497 triệu đồng 

5. Chênh lệch thu chi sau thuế:   1.786 triệu đồng 



6. Vốn chủ sở hữu cuối năm:        162.257 triệu đồng 

7. Vốn chủ sở hữu bình quân năm:       139.012 triệu đồng 

8. Tỷ suất chênh lệch thu chi trên vốn chủ sở hữu bình quân: 1,28% 

9. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay: không quá 3% 

10. Tỷ lệ các khoản nợ phải thu khó đòi trên tổng số vốn đầu tư: không 

quá 3% 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục 

Thuế; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản 

lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và các cơ 

quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực: TU, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. ĐN 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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