
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 34/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 15 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

thực hiện cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;
Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 
2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Thông tư số 42/2014/TT-BTC ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính 
về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số  51/TTr-UBND ngày 10 
tháng 7 năm 2015 về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thực 
hiện cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 76/
BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân 
tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế 
- xã hội thực hiện cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang (có Danh 
mục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân nhân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định của pháp luật.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu 
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, kỳ họp 



thứ 10 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2015. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 29/
NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII về danh mục các 
lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay đầu 
tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang.

 CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 Châu Văn Lâm



DANH MỤC 
CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI 
THỰC HIỆN CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Nghị quyết số  34/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của HĐND tỉnh)


