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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả xếp loại hiệu quả hoạt động Quỹ đầu tư  

phát triển Thanh Hóa và người quản lý Quỹ đầu tư  

phát triển Thanh Hóa năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

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 Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

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

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của 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; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2385/STC-HCSN ngày 09 

tháng 5 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả xếp loại hiệu quả hoạt động Quỹ đầu tư phát 

triển Thanh Hóa và người quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa năm 2021, 

cụ thể như sau:  

1. Kết quả xếp loại hiệu quả hoạt động Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa 

năm 2021: Loại A. 

2. Kết quả xếp loại người quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa năm 

2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ nội dung tại Điều 1 Quyết định này, Hội đồng quản lý Quỹ đầu 

tư phát triển Thanh Hóa công bố kết quả xếp loại hiệu quả hoạt động Quỹ đầu tư 

phát triển Thanh Hóa và người quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa năm 

2021 và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan theo quy định. 

2. Sở Tài chính, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm về nội dung trình phê duyệt 

kết quả xếp loại hiệu quả hoạt động Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa và người 

quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa; đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn, 
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kiểm tra, giám sát Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa thực hiện đảm bảo chấp 

hành đúng các quy định của pháp luật có liên quan.  

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nội vụ; Chủ 

tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển 

Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
Đỗ Minh Tuấn 
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