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Số:           /BC-STC Lạng Sơn, ngày      tháng      năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2021, 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 5387/VP-KT ngày 31/12/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về tình hình hoạt động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở tổng hợp kết quả báo cáo của các cơ quan, 

đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

kết quả hoạt động cụ thể của các quỹ năm 2021 như sau:  

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 

1. Công tác tham mưu UBND tỉnh về quản lý các quỹ trong và ngoài 

ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ được phân công 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài chính trong năm tham mưu cho 

UBND tỉnh báo cáo tình hình vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn 

đóng góp tự nguyện của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện giai đoạn 2008-2020; dự 

thảo Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

phê duyệt phương án giải thể Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Lạng Sơn trình HĐND 

tỉnh; tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài 

chính nhà nước ngoài ngân sách, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện gửi Bộ Tài chính. 

2. Kết quả chung về hoạt động của các quỹ tài chính năm 2021 

Theo quy định tại khoản 19, điều 4, Luật ngân sách nhà nước và khoản 5 

điều 12, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ, quỹ tài 

chính nhà nước ngoài ngân sách là quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết định 

thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, nguồn thu, nhiệm vụ chi 

của quỹ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

Tổng số quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước hoạt động trong phạm vi 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm có 08 quỹ do các Sở, ngành, tỉnh quản lý, cụ 

thể: (1) Quỹ Phát triển đất; (2) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; (3) Quỹ Hỗ trợ 

phát triển Hợp tác xã; (4) Quỹ Hỗ trợ nông dân; (5) Quỹ Phòng chống thiên tai; 

(6) Quỹ Phòng chống tội phạm; (7) Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo 

hiểm thất nghiệp; (8) Quỹ bảo vệ môi trường. 

Kinh phí thực hiện như sau: 

- Tổng số dư nguồn đến 31/12/2020: 124.443 triệu đồng; 



2 

 

- Tổng số vốn phát sinh đến 15/11/2021: 1.553.815 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến 15/11/2021: 9.003 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2021: 1.810.303 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2021:  1.703.979 triệu đồng 

- Ước dư nguồn đến 31/12/2021: 189.822 triệu đồng. 

(Có Phụ lục chi tiết các quỹ tài chính ngoài NSNN kèm theo) 

3. Kết quả hoạt động cụ thể của các quỹ tài chính 

3.1. Quỹ phát triển đất 

Quỹ phát triển đất thực hiện tiếp nhận nguồn vốn theo quy định tại Khoản 

2, Điều 6 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Thực 

hiện ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện 

việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định Khoản 3  

Điều 6 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện thu hồi vốn đã 

ứng theo quy định. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo 

quỹ đất sạch để  giao  đất,  người được  Nhà  nước  giao  đất  có  thu  tiền  sử 

dụng đất  thông  qua  hình thức đấu giá hoặc không đấu giá phải nộp tiền sử 

dụng đất và xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Khoản 1 Điều 15 

Nghịđịnh số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để cho thuê đất thông qua hình thức đấu 

giá hoặc không đấu giá theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

Về tình hình tài chính của quỹ 

- Số dư nguồn đến ngày 31/12/2020: 68.295 triệu đồng. 

- Tổng số vốn phát sinh đến 15/11/2021: 37.206 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến 15/11/2021: 0 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2021: 110.408 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2021: 0 triệu đồng 

- Ước dư nguồn đến 31/12/2021: 110.408 triệu đồng. 

3.2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng  

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơnvề việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo 

vệ và Phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn.  

Quỹ hoạt động trên nguyên tắc không vì mục đích lợi nhuận; Chỉ hỗ trợ 

cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án mà ngân sách Nhà 

nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư; Đảm bảo công khai, minh 

bạch, hiệu quả; quản lý, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của 

pháp luật. 
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Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn thực hiện vận động, tiếp nhận và quản lý 

các khoản đóng góp bắt buộc, nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, ủy 

thác của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn tài chính hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước theo quy định để thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, 

tổ chức thẩm định xét chọn, hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các 

hoạt động phi dự án theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính Phủ, Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của 

Chính phủ.  

Về tình hình tài chính của quỹ: 

- Tổng quy mô nguồn vốn đến ngày 31/12/2020: 3.406 triệu đồng. 

- Tổng số vốn phát sinh đến ngày 15/11/2021: 4.600 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến ngày 15/11/2021: 1.098 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2021: 4.601 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2021: 6.698 triệu đồng 

- Ước tổng quy mô nguồn vốn đến ngày 31/12/2021: 1.309 triệu đồng. 

3.3. Quỹ phòng, chống thiên tai 

Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định 

số 1294/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn; thực hiện tiếp 

nhận, quản lý các khoản đóng của các tổ chức, cá nhân và các khoản đóng góp 

tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm 

vụ chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định tại Nghị định 

94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014, Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 

12/11/2019 của Chính phủ. 

Quỹ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động phòng, chống thiên tai và ưu tiên 

hỗ trợ cho các hoạt động như: cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc 

chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai; 

hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học; và xử lý vệ sinh môi trường vùng 

thiên tai. 

Về tình hình tài chính của quỹ: 

- Tổng quy mô nguồn vốn đến ngày 31/12/2020: 8.349 triệu đồng. 

- Tổng số vốn phát sinh đến ngày 15/11/2021: 3.388 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến ngày 15/11/2021: 6.657 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2021: 5.388 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2021: 7.774 triệu đồng 

- Ước tổng quy mô nguồn vốn đến ngày 31/12/2021: 5.963 triệu đồng. 

3.4. Quỹ Hỗ trợ nông dân 

Việc quản lý sử dụng nguồn vốn các cấp được thực hiện nghiêm túc theo 

Quyết định số 908 - QĐ/HNDTW, ngày 15/11/2011 của Ban Thường vụ Trung 
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ương Hội Nông dân Việt Nam về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ 

nông dân; Hướng dẫn số 82 - HD/QHTND ngày 22/12/2014 của Ban điều hành 

Quỹ trung ương về nghiệp vụ cho vay vốn Quỹ; Thông tư số 69/2013/TT - BTC, 

ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với 

các Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam. 

Nguồn thu của quỹ từ nguồn vốn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 

ủy thác theo Quyết định 1201-QĐ/HNDTW ngày 31/12/2013; nguồn vốn do 

ngân sách tỉnh cấp hàng năm; nguồn vốn vận động các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn tỉnh, nguồn vốn trích tăng nguồn thu phí theo Quyết định 908-QĐ/HNDTW 

ngày 15/11/2011 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Căn 

cứu Hướng dẫn số 82-HD/QHTND ngày 22/12/2014 của Ban Điều hành Quỹ 

Hỗ trợ nông dân Trung ương về nghiệp vụ cho vay vốn Quỹvà các văn bản 

hướng dẫn, chỉ đạo khác của Trung ương, sau khi kết thúc dự án nguồn vốn 

được luân chuyển kịp thời cho dự án khác không để tồn đọng. Thường xuyên 

kiểm tra tình hình thực hiện các dự án, làm tốt công tác tập huấn quản lý, sử 

dụng Quỹ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân. 

Về tình hình tài chính của quỹ: 

- Tổng quy mô nguồn vốn đến ngày 31/12/2020: 151 triệu đồng. 

- Tổng số vốn phát sinh đến ngày 15/11/2021: 206 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến ngày 15/11/2021: 80 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2021: 206 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2021: 80 triệu đồng 

- Ước tổng quy mô nguồn vốn đến ngày 31/12/2021: 277 triệu đồng 

* Báo cáo tình hình công khai, minh bạch trong quản lý Quỹ  

Việc công khai, minh bạch trong quản lý Quỹ được thực hiện nghiêm túc 

theo quy định, hướng dẫn của cấp trên, hạn chế đến mức thấp nhất đối tượng vay 

sử dụng vốn sai mục đích hoặc nợ quá hạn phát sinh, các hộ vay Quỹ trả phí đầy 

đủ theo quy định. 

Việc sử dụng nguồn phí dự án luôn bám sát Thông tư số 69/2013/TT - 

BTC, ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế 

hoạch sử dụng nguồn phí dự án năm 2021 công khai đến cán bộ công chức cơ 

quan được biết và giám sát thực hiện. 

3.5. Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

Căn cứ Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 về việc thành 

lập Quỹ hỗ phát triển hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn; Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ 

tịch Liên minh HTX tỉnh làm Chủ tịch hội đồng. Các thành viên khác gồm có: 

lãnh đạo các sở, ngành Liên minh HTX, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Ngân hàng nhà nước tỉnh. Hội đồng Quản lý quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết 

định thành lập với nhiệm kỳ 05 năm và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. 
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- Mục đích hoạt động: Hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

nhằm mục đích hỗ trợ phát triển Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hỗ 

trợ các hoạt động đổi mới phát triển sản phẩm; đổi mới phát triển công nghệ, kỹ 

thuật; phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và nhân rộng 

các  mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới, các mô hình hợp tác xã điển 

hình tiên tiến.  

- Nguyên tắc hoạt động: Hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải bảo toàn vốn và bù đắp chi phí quản 

lý; Được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước đối với các hoạt 

động hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo mục đích hoạt động. 

- Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã: 

+ Tiếp nhận nguồn vốn ngân sách nhà nước giao; huy động vốn đóng góp 

tự nguyện của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các nguồn tài chính trong và 

ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn hỗ trợ phát triển các 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

+ Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn tài trợ, viện trợ, vốn uỷ thác từ các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ cho các hoạt động và thực hiện 

các hoạt động hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

+ Thực hiện cho vay đầu tư, hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc cho các hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã có dự án đầu tư, phương án kinh doanh khả thi. 

+ Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 

tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh giao. 

- Về tình hình tài chính của quỹ: 

Về tình hình tài chính của quỹ: 

- Tổng quy mô nguồn vốn đến ngày 31/12/2020: 0 triệu đồng. 

- Tổng số vốn phát sinh đến ngày 15/11/2021: 175 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến ngày 15/11/2021: 63 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2021: 250 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2021: 130 triệu đồng 

- Ước tổng quy mô nguồn vốn đến ngày 31/12/2021: 120 triệu đồng 

3.6. Quỹ phòng chống, tội phạm 

UBND tỉnh đã ban hành: Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 

quy định cơ cấu tổ chức; Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 về việc 

thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ chế tài chính Quỹ phòng, chống tội phạm: 

Quỹ được hình thành từ nhiều nguồn như tiền bán đấu giá tài sản, tang vật 

(trừ ma túy), phương tiện thu được từ các vụ án phạm tội về ma túy tại các địa 
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phương sau khi bản án, quyết định xử lý có hiệu lực pháp luật; các khoản tài trợ 

của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; từ ngân sách nhà nước theo phân cấp 

hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước. 

Quỹ phòng chống tội phạm tuân thủ chế độ kế toán, báo cáo thống kê theo 

quy định của pháp luật, công tác xây dựng phê duyệt Kế hoạch tài chính hàng 

năm; chấp hành tốt công tác lập báo cáo tài chính hàng năm và thực hiện kiểm 

toán độc lập trước khi gửi báo cáo theo quy định. 

- Về tình hình tài chính của quỹ: 

- Tổng quy mô nguồn vốn đến ngày 31/12/2020: 1.787 triệu đồng. 

- Tổng số vốn phát sinh đến 15/11/2021: 0 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến 15/11/2021: 105 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2021: 0 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2021: 195 triệu đồng 

- Ước tổng quy mô nguồn vốn đến ngày 31/12/2021: 1.592 triệu đồng. 

- Tính công khai, minh bạch trong quản lý 

Quỹ thực hiện tốt các công tác liên quan đến kiểm tra, thanh tra, kiểm 

toán; chấp hành tốt công tác lập báo cáo tài chính hàng năm, cung cấp thông tin 

về quản lý, sử dụng Quỹ và thực hiện kiểm toán độc lập trước khi gửi báo cáo 

theo quy định. 

3.7. Quỹ Bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo 

hiểm thất nghiệp (BHTN)) 

Năm 2021, BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu kế hoạch thu BHXH, BHYT, 

BHTN cho BHXH tỉnh với tổng số tiền: 1.751.499 triệu đồng, trong đó: BHXH 

875.830 triệu đồng; BHXH tự nguyện 73.331 triệu đồng; BHTN: 56.551 triệu 

đồng và BHYT: 745.737 triệu đồng. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao và 

nguồn thu của BHXH tỉnh, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã phân bổ chỉ tiêu kế hoạch 

cho BHXH các huyện và tại Văn phòng BHXH tỉnh để các đơn vị chủ động 

triển khai thực hiện. 

- Về tình hình tài chính của quỹ: 

+ Số dư nguồn đến ngày 31/12/2020: 0 đồng. 

+ Tổng số thu quỹ Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp; 

Bảo hiểm thất nghiệp lao động phát sinh đến ngày 30/11/2021: 1.507.149 triệu 

đồng; 

+ Ước tổng số nguồn vốn phát sinh năm 2021: 1.686.252 triệu đồng. 

+ Việc quản lý sử dụng số thu quỹ BHXH, BHYT, BHTN; BHTNLĐ 

được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 

27/11/2015, cơ quan Bảo hiểm xã hội thu tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của 

các đối tượng và chuyển về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để quản lý tập trung. 
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- Báo cáo tình hình công khai, minh bạch trong quản lý Quỹ 

Thực hiện công khai, minh bạch trong việc quản lý Quỹ BHXH, BHYT, 

BHTN, ngay sau khi nhận được chỉ tiêu dự toán thu, chi do BHXH Việt Nam 

giao, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 237a/QĐ-BHXH ngày 

19/4/2021 về việc giao dự toán thu, chi năm 2021 cho BHXH các huyện; Quyết 

định số 238a/QĐ-BHXH ngày 22/4/2021 về việc công khai số liệu phân bổ dự 

toán thu, chi năm 2021; Công văn số 346a/BHXH-KHTC ngày 23/4/2021 về 

việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi năm 2021 để BHXH các 

huyện chủ động triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

- Khó khăn, vướng mắc 

+ Dịch Covid-19 phát sinh những diễn biến phức tạp, kéo dài, tiếptục tác 

động, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp,việc làm của người lao động, vì vậy đã gây ra những khó khăn không 

nhỏ cho công tác Thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. 

+ Đặc thù của tỉnh Lạng Sơn là các đơn vị, doanh nghiệp nhỏ, siêu 

nhỏ,chủ yếu là làm dịch vụ, không phải các đơn vị sản xuất. Do vậy việc khai  

thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN gặp nhiều khó khăn. 

+ Việc thực hiện chuyển kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT 

cho người tham gia tại một số huyện còn chậm, chưa thực hiện chuyển tiền kịp 

thời theo Hướng dẫn liên ngành số 626/HDLN-LĐTB&XH-TC-YT-BHXH  

ngày 23/4/2020. 

+ Kinh phí truy thu thẻ BHYT của trẻ em dưới 6 tuổi từ năm 2016 đến 

nay chưa được thanh toán, dẫn đến số nợ BHYT ở mức cao. 

3.8. Quỹ Đầu tư phát triển 

Đến thời điểm hiện nay, vốn điều lệ của Quỹ là 33.979 triệu đồng. Việc 

cấp vốn điều lệ cho Quỹ chưa được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

40/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh do nguồn ngân sách tỉnh còn hạn 

hẹp, chưa bố trí nguồn để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển. Việc 

quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Quỹ được thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và các văn bản hiện 

hành khác. Công tác cho vay của Quỹ chủ yếu thực hiện cho các dự án trọng 

điểm của tỉnh, không thực hiện đầu tư trực tiếp do nguồn vốn hạn hẹp và không 

huy động được nguồn vốn khác. 

Trong năm, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải 

thể Quỹ do không đảm bảo được vốn điều lệ. 

Về tình hình tài chính của quỹ: 

- Vốn điều lệ ngân sách cấp: 33.979 triệu đồng. 

- Nguồn được tạo ra từ kết quả hoạt động kinh doanh của Quỹ: 6.966 triệu 

đồng. 
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- Số dư nguồn đến khi giải thể: 40.945 triệu đồng. 

Đối với số dư nguồn của Quỹ được thu hồi về ngân sách tỉnh, Sở Tài 

chính đã tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung vốn cho Quỹ Phát triển đất tỉnh 

Lạng Sơn. 

3.9. Quỹ Bảo vệ môi trường 

Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 

2241/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn.  

Quỹ Bảo vệ môi trường là quỹ hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự 

án, các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; phòng chống, khắc 

phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường. Hoạt động của quỹ không vì lợi 

nhuận, lĩnh vực chính là cho vay với lãi suất ưu đãi, tài trợ không hoàn lại và 

huy động cho công tác bảo vệ môi trường.  

Quỹ Bảo vệ môi trường đã thực hiện triển khai hoạt động theo đúng chức 

năng nhiệm vụ được giao, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản 

lý tài chính của đơn vị, Quy chế hỗ trợ tài chính trong công tác bảo vệ môi 

trường, qua đó đạt được những kết quả tích cực. Ngoài ra Quỹ đã chủ động xây 

dựng kế hoạch tài chính hàng năm và đã được Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ 

phê duyệt. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định. Sử dụng 

phân bổ vốn, chi tiêu đúng quy chế của Quỹ. 

Về tình hình tài chính của Quỹ: 

- Tổng quy mô nguồn vốn đến ngày 31/12/2020: 1.736 triệu đồng. 

- Tổng số vốn phát sinh đến 15/11/2021: 900 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến 15/11/2021: 1.000 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2021: 2.623 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2021: 2.500 triệu đồng 

- Ước tổng quy mô nguồn vốn đến ngày 31/12/2021: 1.859 triệu đồng.  

II. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được  

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức quỹ và các cá 

nhân liên quan về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 

nước về tổ chức các loại quỹ ngoài ngân sách nhà nước. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước đối với hoạt động của tổ 

chức quỹ ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh được tăng cường, tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả. 

- Các tổ chức quỹ đã tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia các 

chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương như: Quỹ Hỗ trợ phát 



9 

 

triển Hợp tác xã, Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ hỗ trợ nông dân,... Hoạt động 

của các quỹ ngoài ngân sách nhà nước có tác động tích cực, góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn và an sinh xã hội của tỉnh. 

- Việc thu, quản lý, sử dụng một số loại quỹ ngoài ngân sách nhà nước 

một số khoản huy động của các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm đã có nhiều 

chuyển biến tích cực. Công tác vận động quỹ được tiến hành dưới nhiều hình 

thức, qua đó thu hút nhiều nguồn lực để giúp đỡ kịp thời cho các đối tượng có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,thiên tai hỏa hoạn, yếu thế trong xã hội vươn lên 

trong cuộc sống. 

- Các khoản thu, chi quỹ được ghi chép qua hệ thống số sách kế toán, việc 

hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng bảo đảm kịp thời và các văn bản 

hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền theo đúng mục đích tôn chỉ của điều lệ 

quỹ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, việc hạch toán kế toán, quyết toán 

quỹ và các khoản đóng góp của nhân dân được thực hiện đúng quy định.  

- 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 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng các quỹ tài 

chính nhà nước ngoài ngoài ngân sách nhà nước còn hạn chế như:  

- Hệ thống văn bản chưa quy định rõ tư cách pháp nhân, loại hình và mô 

hình tổ chức của một số quỹ, dẫn tới việc vận dụng, thực hiện chính sách trong 

hoạt động của quỹ thiếu đồng bộ; 

- Cán bộ thực hiện nhiệm vụ Quỹ đều kiêm nhiệm và được đào tạo với 

các chuyên ngành khác nhau, chưa được bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ có 

liên quan; năng lực quản lý, điều hành quỹ chưa cao.  

 - Quy mô hoạt động các quỹ nhỏ, việc bổ sung nguồn vốn từ ngoài ngân 

sách nhà nước và huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân cho các quỹ còn hạn chế;  

- Công tác kiểm tra, giám sát đối với việc quản lý, sử dụng nguồn vốn của 

các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngoài ngân sách nhà nước; tính công khai, 

minh bạch trong quản lý, sử dụng các quỹ chưa thường xuyên, kịp thời. 

- Một số đơn vị đang có sự nhầm lẫn giữa các quỹ tài chính nhà nước 

ngoài ngân sách và các quỹ xã hội, từ thiện, gây khó khăn cho công tác báo cáo, 

đánh giá. 

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 

1. Quỹ phát triển đất 

Tiếp tục thực hiện ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức 

khác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

định; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ, thu hồi vốn đã 

ứng, kinh phí đã hỗ trợ khi phát hiện tổ chức, đơn vị phạm quy định về sử dụng 
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vốn ứng, kinh phí hỗ trợ; thực hiện quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định 

của pháp luật; chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, kế 

toán, kiểm toán và các quy định khác liên quan đến hoạt động của Quỹ; Thực 

hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình hoạt động của Quỹ theo 

yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ 

khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng  

- Vận động, tiếp nhận và quản lý nguồn vốn từ nguồn vốn ngân sách của 

tỉnh, vốn tài trợ, viện trợ; huy động của các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận, quản lý tiền trồng rừng thay thế 

theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện hỗ trợ vốn cho các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án; 

thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh 

theo Quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. 

- Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các hoạt 

động của Quỹ theo quy định. 

3. Quỹ phòng, chống thiên tai 

- Tiếp nhận, quản lý các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo 

quy định tại Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ và các 

khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước. 

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 

26/3/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ Phòng, 

chống thiên tai năm 2021, nộp về Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai 

quy định tại Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, Nghị 

địnhsố 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy 

định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai. 

- Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các hoạt 

động của Quỹ theo quy định. 

4. Quỹ Hỗ trợ nông dân 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Quỹ thông qua tập huấn của Hội Nông dân 

tỉnh, trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh, thăm quan các mô hình điển 

hình vay từ nguồn Quỹ, qua đó, giúp cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ ý nghĩa, 

vai trò của Quỹ và đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ. 

- Chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện, cấp xã chủ động tham mưu với cấp 

ủy cùng cấp triển khai công tác vận động xây dựng Quỹ đạt và vượt mục tiêu 

đề ra, đôn đốc thu hồi vốn các dự án đến hạn và triển khai dự án mới đảm bảo 

có hiệu quả, phát huy được tiềm năng thế mạnh, nâng cao đời sống của hội 

viên, nông dân. 
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- Làm tốt công tác vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ xây Quỹ đạt kế 

hoạch đề ra; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ để Quỹ trở thành nguồn 

lực thiết thực, giúp những nông dân có ý chí làm giàu nhưng thiếu vốn đẩy 

mạnh sản xuất.  

- Tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp Hội về nghiệp vụ quản lý, 

sử dụng Quỹ nhằm triển khai dự án đúng quy trình, hướng dẫn xây dựng dự án khả 

thi, có hiệu quả cao, không để nguồn vốn tồn đọng và vốn quá hạn phát sinh. 

5. Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến chức năng, nhiệm vụ của Quỹ hỗ trợ phát 

triển HTX của tỉnh, để các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, các HTX, đơn vị 

thành viên biết được mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Quỹ. 

- Thẩm định các dự án cho vay khi có phát sinh. Thực hiện kiểm tra, giám 

sát việc sử dụng vốn tại các dự án đã được vay vốn; đôn đốc thu lãi vốn vay đã 

đến kỳ và thu hồi vốn đối với các dự án đã hết hạn. 

- Tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ Quỹ; phân công nhiệm vụ phù hợp 

với tình hình hoạt động thực tế của Quỹ. 

6. Quỹ Phòng, chống tội phạm 

Tiếp tục thực hiện việc theo dõi, quản lý, sử dụng Quỹ bảo đảm theo đúng 

quy định, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm; 

phòng, chống ma túy trên địa bàn; các nội dung thu, chi quỹ đúng mục đích, 

đúng đối tượng theo quy định tại văn bản của cấp có thẩm quyền, cụ thể: chi 

khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác điều 

tra, khám phá các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về hình sự, ma túy; 

hỗ trợ chiến dịch phòng, chống tội phạm; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nghiệp 

vụ phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm..., qua đó kịp thời động 

viên, khích lệ đối với tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác điều 

tra, khám phá các vụ án hình sự, ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên 

địa bàn tỉnh. 

7. Quỹ Bảo hiểm 

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu BHXH, BHYT, 

BHTN đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu, giảm tỷ lệ nợ đọng. 

Thực hiện công tác rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN. 

Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, phối hợp với Sở, Ban, Ngành, Đoàn 

thể trên địa bàn đẩy mạnh công tác thu, phấn đấu giảm nợ, phát triển đối tượng 

tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 

Chi đạo BHXH các huyện chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiều 

giải pháp đẩy mạnh công tác thu, phấn đấu giảm nợ, phát triển đối tượng phù 

hợp với tình hình dịch bệnh. 

8. Quỹ Bảo vệ môi trường 
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- Tiếp tục huy động các nguồn tài chính trong nước và nước ngoài theo 

quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường. 

- Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nước để hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án hoạt động và nhiệm 

vụ bảo vệ môi trường. 

- Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động các loại quỹ tài chính nhà 

nước ngoài ngân sách nhà nước năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Tài chính trân trọng báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

-Các Sở: NN&PTNT, Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Sở Nội vụ; 

- Các đơn vị: Công an tỉnh, Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội nông dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: QLNS, TCHCSN, QLGCS&DN; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Toàn 
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