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BÁO CÁO

Tình hình hoạt động quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 
và các nguồn tài chính nhà nước 

Kính gửi:
- UBND thành phố Chí Linh
- Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Chí Linh

Thực hiện công văn số 692/UBND-TCKH ngày 09/09/2022 của UBND 
thành phố Chí Linh về việc báo cáo hoạt động quỹ tài chính nhà nước ngoài 
ngân sách và các nguồn tài chính nhà nước; trên cơ sở tổng hợp kết quả báo cáo 
của các ban ngành, đoàn thể, UBND xã Hưng Đạo báo cáo tình hình hoạt động 
cụ thể của các quỹ như sau:

I. Kết quả chung về hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài 
ngân sách và các nguồn tài chính tương đương

1. Số lượng quỹ tài chính ngoài ngân sách

Tổng số quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước hoạt động trong phạm vi 
trên địa bàn xã Hưng Đạo có 02 quỹ do các ban, ngành, đoàn thể quản lý, cụ 
thể:  

(1) Quỹ vì người nghèo: là tài khoản bằng tiền do UBMTTQ xã quản lý

 (2) Quỹ phòng chống dịch Covid-19: là tài khoản bằng tiền do Ban chỉ 
đạo phòng chống dịch Covid 19 xã quản lý

Tổng số dư nguồn đến ngày 31/12/2021 là:65.076.000  đồng

2. Kết quả hoạt động cụ thể của các quỹ tài chính nhà ngước ngoài 
ngân sách

2.1. Quỹ vì người nghèo
Quỹ hoạt động căn cứ theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW- ĐCT ngày 

29/12/2016 của Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam về Ban hành quy 
chế vận động, quản lý và sử dụng quỹ " vì người nghèo" sửa đổi năm 2016

Quỹ được hình thành từ nguồn thu đóng góp tự nguyện, ủng hộ từ các cá 
nhân tổ chức trong và ngoài nước, từ nguồn quỹ vận động được đã hỗ trợ cho 
người nghèo xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó.



Chế độ kế toán áp dụng: hạch toán độc lập

Về tình hình tài chính của quỹ:

- Số dư tiền đến ngày 31/12/2021: 65.076.000 đồng

- Tổng thu đến ngày 31/12/2021 : 76.160.000 đồng

- Tổng chi đến ngày 31/12/2021 : 42.620.000 đồng

Hàng năm, kết thúc mỗi đợt vận động ủng hộ quỹ, Ủy ban MTTQ xã đều 
có thông báo kết quả vận động quỹ qua hệ thống đài phát xã.

Kết quả hoạt động quỹ được báo cáo riêng trong tổng hợp báo cáo kết quả 
chung, trong nội dung báo cáo nêu rõ về kết quả nguồn vận động và chi tiết việc 
sử dụng nguồn quỹ gửi về UBMTTQ thành phố đảm bảo tính công khai minh 
bạch.

Quỹ vì người nghèo đã thực hiện triển khai hoạt động theo đúng chức 
năng nhiệm vụ được giao, qua đó đạt được những kết quả tích cực. 

2. Quỹ phòng chống dịch Covid-19

- Căn cứ vào Hướng dẫn số 22/HD-MTTW-BTT ngày 19/3/2020 của Ủy 
ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức phát động toàn dân tham gia 
phòng chống dịch Covid-19; Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008; Nghị 
định số 93/2021/NĐ-CP của chính phủ về vận động tiếp nhận phân phối và sử 
dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, 
dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Do tình hình dịch 
bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, quỹ phòng chống dịch covid-19 đi vào hoạt 
động vào năm 2020, chưa có quyết định thành lập quỹ. 

Chế độ kế toán: Hạch toán phụ thuộc chung cùng hoạt động tài chính của 
UBND xã 

Quỹ phòng chống dịch covid-19 được sử dụng từ tài khoản tiền gửi khác 
của UBND xã Hưng Đạo tại Kho bạc Nhà nước Chí Linh.

Tình hình tài chính của quỹ:

- Số tiền dư đến ngày 31/12/2021: 0 đồng

- Tổng thu đến ngày 31/12/2021: 11.000.000 đồng

- Tổng chi đến ngày 31/12/2021: 11.000.000 đồng

Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của xã đã được thanh tra Thành phố Chí 
Linh thực hiện theo Quyết định thanh tra số 814/QĐ-UBND ngày 03/3/2022. 



Kết quả kiểm tra các nguồn quỹ: việc vận động và sử dụng các nguồn quỹ 
được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định

Việc công khai minh bạch trong quản lý quỹ được thực hiện nghiêm túc 
theo quy định, hướng dẫn của cấp trên; tuân thủ chế độ kế toán, báo cáo thống kê 
theo quy định của pháp luật. 

II. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân liên 
quan về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 
nước về tổ chức về các loại quỹ ngoài ngân sách nhà nước

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước đối với họa động của tổ chức 
quỹ ngoài ngân sách trên địa bàn xã được tăng cường, tổ chức triển khai thực hiện 
có hiệu quả.

Tổ chức và hoạt động của các tổ chức quỹ không xảy ra khiếu nại, tố cáo, 
không có vi phạm pháp luật

2. Những hạn chế, vướng mắc

- Hệ thống văn bản quản lý quỹ chưa đầy đủ, cụ thể dẫn đến việc vận 
dụng, thực hiện chính sách trong hoạt động quỹ thiếu đồng bộ

- Quy mô hoạt động của các quỹ nhỏ, huy động vốn từ các tổ chức, cá 
nhân còn hạn chế.

- Công tác kiểm tra, giám sát đối với việc quản lý, sử dụng nguồn vốn của 
quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tính công khai, minh bạch trong quản 
lý, sử dụng quỹ chưa thường xuyên, kịp thời

III. Phương hướng nhiệm vụ

1. Quỹ vì người nghèo

- Đẩy mạnh tuyên truyền về quỹ thông qua các trang thông tin thương 
mại điện tử, đài truyền thanh xã..

- Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của nhà nước

- Tiếp tục duy trì và hoạt động quỹ theo quy định

2. Quỹ phòng chống dịch Covid-19



Việc phát động ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid-19 là hoạt động thiết 
thực khi dịch Covid 19 phát sinh, quỹ phòng chống dịch Covid-19 sẽ ngừng tiếp 
nhận ủng hộ và hoạt động khi hết dịch.

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố;

- Lưu.

TM. UBND XÃ HƯNG ĐẠO 

CHỦ TỊCH

Vũ Duy Đăng
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