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S: 4[/QD-UBND Blnh During, ngày O tháng i/2' nàm 2021 

QUYET Iru 
Thành 1p Qu5 Bão Iãnh tin diing 

cho doanh nghip nhô và vüa tinh BInh Dtrong 

UY BAN NHAN DAN TINU 

Can ci Lut Td chic chInh quyn dja phwog ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can c Luçit tha ddi, bá sung m3t so' dié'u cia Luat To chic chInh quyê'n dja 
phwmg ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can ci Lut HO trç doanh nghip nhO và vIa ngày 12 tháng 6 nám 2017, 

Can cii' Lu4t Các td chzc tin dyng ngày 16 tháng 6 nám 2010 và Lut tha do1i, 

sung mt so1  diê'u cia Lugt C'ác to2  chic tin dyng ngày 20 tháng 11 nám 2017, 

Can ct Nghj djnh sO' 80/2021/ND-CT ngày 26 tháng 8 nám 2021 cia C7'iinh 
phi quy dinh chi tjlt và hithng dn thi hành m5t sO' diu cza Lut Hc trçr doanh 
nghip nhO và vita; 

Can ci Nghj dfnh so' 34/2018/ND-CT ngày 08 tháng 3 nàm 2018 cia C7'zinh phi 
v thành lqp, td chic và hogt d5ng cza Qu9 báo lânh tin dyng cho doanh nghip nhO 
Va vita, 

Can c& Nghf djnh so' 147/2020/ND-CT ngày 18 tháng 12 nãm 2020 cia Chinh 
phi ye' td chic và hogt dç5ng cüa Qu9 Dá'u twphát trie2n dja phtro'ng; 

Can c Thông tu sO' 45/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 nám 2018 cza Thong 
dO'c Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam huáng dcin ca'c to' chi'cc tin dyng trong cho vay cO 
báo lânh cza Qu9 báo länh tin dyng theo quy dfnh  tgi Nghj djnh sO' 34/2018/ND-CT 
ngày 08 tháng 3 näm 2018 cia Chinh phi ye' viçc thành lap, to2  chi'c và hogt dng 
cia Qu9 báo lanh tin dyng cho doanh nghip nhO và vita, 

Can cz'r Thông tu sO' 04/2019/TT-BLDTBXH ngày 2ltháng 01 nám 2019 cia Bç5 
Lao dç3ng - Thuring binh và Xd hi ban hành huó'ng dn thrc hin quán lj lao dng, 
tiê'n lztog, thI lao, tiê'n thu'Oig dO'i vái Qu9 báo länh tin dyng cho doanh nghip nhO 
Va vita; 

Can th Thông tw sO' ]5/2019/TT-BTC ngày 18 tháng 3 nàm 2019 cia Bç5 Tài 
chInh hu'áng dcn cci ché' quán l tài chInh và da'nh gic hiçu qua hoot dç3ng cia Qu9 
báo lânh tin dyng cho doanh nghip nhO và vita; 

Can cz Thông tu' so1  57/2019/TT-BTC ngày 26 tháng 8 nam 2019 cia B5 Tat 
chInh hu'âng dá'n cct ché' xit l rii ro cia Qu9 báo lânh tin dyng cho doanh nghip 
nhO và vita; 
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Can ci Nghj quyê't so' 52/NQ-HDND ngày 10 tháng 12 nám 2021 cra Hi dOng 

nhân dan tinh Blnh Du'ong v vic phê duyt D an thành lçp Qu2 Bdo lành tin dyng 
cho doanh nghip nhó và vita tinh BInh Duv'ng; 

Theo d nghj cja So Tài chInh tqi TO trinh sO' 118/TTr-STC ngày 2 7/12/2021 ye 
viçc phê duyt Quye't dinh thành 1p  Qu9 báo lânh tin dyng cho doanh nghip nhó và 
vita tinh BInh Dwong. 

QUYET D!NEI: 

Diu 1. Thành 1p Qu5 Bão lânh tin diing cho doanh nghip nhó và vra tinh 
Birth Drnng vth các ni dung chInE nhu sau: 

1. Ten gQi: Qu5 Báo lãnh tin dirng cho doanh nghip nhô và vüa tinh Binh 
Duang (gçi tt là Qu5 Bào 1nh tin diing). 

2. Dja vj pháp l: Qu5 bão lânh tin diing là qu5 tài chinh nhà nithc ngoài ngân 
sách trirc thuc Uy ban nhân dan BInh Ducing; hoat dng không vi miic tiêu lgi 
nhun; thçrc hin chCrc nàng cp bão lanE tin diing cho các doanh nghip nhö và vra 
theo quy drjnh tai  Nghj djnh s 34/2018/ND-CP ngày 08 tháng 3 näm 2018 cüa ChInh 
phü và pháp lut có lien quail. 

3. Qu5 bão lãnh tin diing hoat dng theo mô hInh Cong ty trách nhim hiTru han 
mt thành viên do Nhà rnrâc nm git 100% vn diu 1 theo quy dnh tai  Ngh djnh 
s 34/2018/ND-CP ngày 08 tháng 3 nàm 2018 cüa Chinh phü và pháp 1ut lien quan 
khi không quy djnh tai  Ngh djnh nay. 

4. Tu each pháp nhân: Qu5 báo lãnh tin dçing có tu cách pháp nhân, có vn diêu 
l, có báo cáo tài chInh riêng, có con du, duçrc ma tài khoán tai  Kho  bac  Nhà nuó'c 
và các ngân hang thuang mai hoat dng hçp pháp tai  Vit Narn theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

5. Nguyen tc hoat  dng: hoat dng theo nguyen tc tir thu v tài chinh, bào 
toàn và phát trin vn; chju trách nhim hu han  trong pham vi ngun v6n chü sa 
hftu; chi th%rc hin cp bão lanh tin dung d& vai các khoán vay dung di tugng và dü 
diu kin bão lânh theo quy djnh tai  Ngh djnh s 34/2018/ND-CP ngày 08 tháng 3 
11am 2018 cüa ChInh phU; uu tiên thrc hin báo lânh tin dung di vai các doanh 
nghip nhO và vra thuc các lTnh vrc, ngành ngh iru tiên theo quy djnh tai  Ngh 
dnh s 34/2018/ND - CP ngày 08 tháng 3 nàm 2018 cüa ChInh phü. 

6. Vn diu 1: 150 t5' dng (Mç5t tram nàm mu'o'i tj) dcng). 

7. Phucing an t chüc diu hành: Üy thác cho Qu5 Du tu phát trin tinE Binh 
Duang t chirc quãn 1, diu hành hoat  dng cüa Qu5 Bão lanE tin dçing cho doanh 
nghip nhó và vi'xa tinE Binh Duang; b may bao gm: ChU tjch; Kirn soát viên; 
Giám dc, K toán truàng và các thành viên tuong irng lien quan cüa Qu EMu tu 
phát trin tinE BInh Duang hoat dng kiêm nhim. 



Vô VAn Mithi 
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Diu 2. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc các S: Nôi vii, Tài 

chInh, K hoach  và Du tu; Giám d& Ngân hang Nhà nuâc Chi nhánh , nh 
Duang, Hi dng quân 1 và Giám dc Qu5 Du tu Phát trin; Chü tch và 
Qu Bâo Länh tin dung và các co quan, dan vj có lien quan chju trách nhi 
Quyt djnh nay, k tir ngày k./. .L? 

No'inhân: 
- Bô Tài chInh; 
- TT.TU, TT.HDND, TT.DDBQH tinh; 
- CT và các PCT; 
-NhuDiu2; 
- Cáo S, ban, ngành, doàn th tinh; 
- UBND, J-IDND cáo huyn, thj xA, .thành ph; 
- LDVP, Tao, CV, HCTC, TH; 
-Lmi:VTi.'-- 

TIM. UY BAN NHAN DAN TI 
CHU TICH 
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