
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /BC-STC Lạng Sơn, ngày      tháng      năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 6 tháng 

đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Chương trình công tác, 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 tài 

chính nhà nước ngoài ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 như sau:  

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 

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 6 tháng đầu năm đã phối 

hợp với các đơn vị liên quan rà soát hoạt động của Quỹ phát triển đất trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Kết quả chung về hoạt động của các quỹ tài chính 6 tháng đầu năm 

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 31/12/2021: 172.817 triệu đồng; 

- Tổng số vốn phát sinh đến 31/5/2022: 598.008 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến 31/5/2022: 583.333 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 1.863.192 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 1.965.338 triệu đồng 

- Ước dư nguồn đến 31/12/2022: 70.672 triệu đồng. 
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(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 

- Tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2021: 155.866 triệu đồng. 

- Tổng số vốn phát sinh đến ngày 31/5/2022: 12.468 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến ngày 31/5/2022: 0 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 70.350 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 175.000 triệu đồng 

- Ước tổng quy mô nguồn vốn đến ngày 31/12/2022: 51.216 triệu đồng. 

3.2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng  

Trong 6 tháng đầu năm, 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. 

Về tình hình tài chính của quỹ: 

- Tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2021: 6.746 triệu đồng. 

- Tổng số vốn phát sinh đến ngày 31/5/2022: 2.123 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến ngày 31/5/2022: 3.039 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 10.958 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 9.512 triệu đồng 



3 

 

- Ước tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2022: 8.192 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. 

Về tình hình tài chính của quỹ: 

- Tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2021: 6.550 triệu đồng. 

- Tổng số vốn phát sinh đến ngày 31/5/2022: 1.233 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến ngày 31/5/2022: 88 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 3.000 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 5.000 triệu đồng 

- Ước tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2022: 4.550 triệu đồng. 

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. Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ đã quyết toán kinh phí sửa chữa, khắc 

phục sạt lở đất tuyến đường bê tông liên thôn Nà Chuông, xã Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn theo Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 8/7/2020 của UBND 

tỉnhvà Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND xã Mai Pha 

Thành phố Lạng Sơn phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công 

trình sửa chữa, khắc phục sạt lở đất tuyến đường bê tông liên thôn Nà Chuông, 

xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn: 88 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 

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. 

Sau khi kết thúc dự án nguồn vốn được luân chuyển kịp thời cho dự án 

khác không để tồn động, kết quả từ đầu năm đến nay đã thu hồi và triển khai 02 

dự án mới với tổng vốn 700 triệu đồng, cụ thể: 

- Dự án Trồng cây đào thương phẩm tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng 

Sơn: 400 triệu đồng. 
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- Dự án “Nuôi bò vỗ béo” tại xã Mai Pha, huyện Chi Lăng 300 triệu đồng. 

Về tình hình tài chính của quỹ: 

- Tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2021: 927 triệu đồng. 

- Tổng số vốn phát sinh đến ngày 31/5/2022: 153 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến ngày 31/5/2022: 0 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 260 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 0 triệu đồng 

- Ước tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2022: 1.187 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 hằng năm 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 

Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản lý Quỹ đã tiến hành tổng kết công tác 

năm 2021; ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2022 và chỉ đạo triển khai 

thực hiện. Giám đốc Quỹ đã chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện theo nghị 

quyết của Hội đồng quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm đã đề 

ra. Ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc 

sử dụng và thu hồi vốn vay của quỹ. 

Tham mưu xây dựng và trình Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh ban hành kế 

hoạch số 30/KH-LMHTX ngày 21/01/2022 về triển khai thực hiện Nghị định số 

45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ và kết luận của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp ngày 14/9/2021. 

Về tình hình tài chính của quỹ: 

- Tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2021: 120 triệu đồng. 

- Tổng số vốn phát sinh đến ngày 31/5/2022: 709 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến ngày 31/5/2022: 01 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 1.000 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 100 triệu đồng 

- Ước tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2022: 1.020 triệu đồng. 

Hội đồng quản lý Quỹ, giám đốc và bộ phận giúp việc Quỹ trong 6 tháng 

đầu năm 2022, mọi điều hành hoạt động của Quỹ đề được bàn bạc thống nhất, 
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công khai, minh bạch, thực hiện đúng các quy định tại các quy chế hoạt động 

của Quỹ. 

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; 

Thực hiện Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm 

tỉnh Lạng Sơn, trong đó Công an tỉnh Lạng Sơn được ủy quyền quản lý, sử dụng 

quỹ. Trong 6 tháng đầu năm Công an tỉnh đã chủ động quản lý, điều hành, sử 

dụng Quỹ theo đúng quy chế quản lý và sử dụng Quỹ. Lập báo cáo Quyết toán 

quỹ năm 2021 gửi Sở Tài chính phê duyệt, định kỳ đối chiếu số dư Quỹ hàng 

tháng, hàng quý theo đúng thời gian quy định của Kho bạc Nhà nước tỉnh. Tham 

mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 12/5/2022 về việc 

vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương và Quỹ phòng 

chống tội phạm tỉnh Lạng Sơn. Kết quả đã có 09 đơn vị tài trợ, ủng hộ cho Quỹ 

phòng chống tội phạm tỉnh Lạng Sơn với tổng số tiền: 17 triệu đồng. 

Về tình hình tài chính của quỹ: 

- Tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2021: 1.592 triệu đồng. 

- Tổng số vốn phát sinh đến ngày 31/5/2022: 17 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến ngày 31/5/2022: 0 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 50 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 150 triệu đồng 

- Ước tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2022: 1.492 triệu đồng. 

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

hiểm thất nghiệp (BHTN)) 

Năm 2022, BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu kế hoạch  thu BHXH,  BHYT, 

BHTN cho BHXH tỉnh Lạng Sơn với tổng số tiền: 1.773.576 triệu đồng, trong 

đó: BHXH 895.692 triệu đồng; BHXH tự nguyện 91.358 triệu đồng;  BHTN:  

51.157 triệu đồng và BHYT: 735.369 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: 

- Tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2021: 0 triệu đồng. 

- Tổng số vốn phát sinh đến ngày 31/5/2022: 579.705 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến ngày 31/5/2022: 579.705 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 1.773.576 triệu đồng 
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- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 1.773.576 triệu đồng 

- Ước tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2022: 0 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. 

- 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 252/QĐ-BHXH ngày 

26/5/2022 về việc  giao  dự  toán  thu,  chi  năm  2022  cho  BHXH  các  huyện;  

Công  văn số 503/BHXH-KHTC ngày 26/5/2022 về việc hướng dẫn tổ chức 

thực hiện dự toán thu, chi năm 2022 để  BHXH  các huyện chủ động triển  khai 

thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

- Khó khăn, vướng mắc 

+ 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 Bảo vệ môi trường 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, 

Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường và sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ 

quan, đơn vị liên quan, 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.  

Vốn Điều lệ của Quỹ được sử dụng cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các 

tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có nhu cầu và đề nghị vay vốn để 

thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, 

dự án đầu tư thực hiệnviệc phòng chống, khắc phục ô nhiễm suy thoái và sự cố 

môi trường. Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ phải xác định tiêu chí cho vay ưu 

đãi và tài trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường và trình Hội đồng 

Quan lý quỹ phê duyệt. Hiện nay nguồn vốn của Quỹ vẫn được bảo toàn và phát 

triển.  
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Hiệu quả sử dụng của nguồn vốn cho vay ưu đãi phần nào giúp đỡ cho 

doanh nghiệp đầu tư máy móc, trang thiết bị để phục vụ công tác vệ sinh môi 

trường, ô nhiễm môi trường tại địa phương nơi doanh nghiệp được vay vốn. 

Về tình hình tài chính của Quỹ: 

- Tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2021: 1.017 triệu đồng. 

- Tổng số vốn phát sinh đến ngày 31/5/2022: 1.600 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến ngày 31/5/2022: 500 triệu đồng. 

- Ước thực hiện tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 3.998 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 2.000 triệu đồng 

- Ước tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2022: 3.015 triệu đồng. 

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. 

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 

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 
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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:  

- 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 6 tháng cuối 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 

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 

thếtheo 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. 
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- 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 

- Hoàn thiện các văn bản về Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh cụ thể: 

Thành lập Quỹ, Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát, Cơ quan quản lý Quỹ, 

Quy chế hoạt động của Quỹ theo quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP 

ngày 01/08/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai. 

- Xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai 

năm 2022. 

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

quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 của Chính phủ 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. 

- 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. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sáy việc sử dụng và quản lý nguồn 

Quỹ hỗ trợ nông dân. 

5. Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

- Tăng cường công tác tuyên trền, quán triệt các văn bản pháp luật về Quỹ 

Hỗ trợ HTX nhằm nâng cao nhận thức của các HTX về vị trí, vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ của Quỹ; Điều lệ, quy chế cho vay và các chủ trương, chính sách có 

liên quan về hỗ trợ nguồn vốn cho các HTX; quy định, thỏa thuận, cam kết, 

quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên cho vay vốn, quán triệt, triển khai 

những quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ 

về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; 

thông báo số 521/TB-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh thông báo kết luận 

của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

ngày 14/9/2021. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn vay, kịp thời 

thông báo, đôn đốc thu hồi vốn đối với các dự án đã hết hạn cho vay; thu hồi nợ 

quá hạn, xử lý rủi ro theo quy định. 

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 

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. 

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 hợpvới 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. 

- Chỉ 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 

hợpvới tình hình dịch bệnh. 

8. Quỹ Bảo vệ môi trường 

- Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của 

Quỹ tới các tổ chức và cá nhân có nhu cầu vay vốn ưu đãi trong lĩnh vực bảo 

vệmôi trường thông qua phương tiện thông tin truyền thông, in ấn tờ rơi...và tiếp 

tục đẩymạnh hoạt động cho vay ưu đãi, hỗtrợ lãi suất vay vốn, tài trợ đối với 

cácdựán  nằm  trong  danh  mục ưu tiên, hỗ trợ tài chính của Quỹ do Hội đồng 

quản lý quỹ ban hành. Dự kiến hỗ trợ tài chính cho công tác xây dựng nông thôn 

mới với số tiền là 1.000 triệu đồng; Cho vay với lãi xuất ưu đãi: 1.500 triệu 

đồng; Thu hồi nợ gốc 02 Dự án với số tiền là: 1.900 triệu đồng. 

- Tiếp tục tiếp nhận và làm thủ tục xác nhận kýquỹ cho các đơn vị khai 

thác khoáng sản, cung cấp thông tin về việc ký quỹ của các đơn vị để phối hợp 

với các cơ quan đôn đốc các đơn vị thực hiện ký quỹ theo đúng quy định của 

nhà nước. Năm 2022, dự kiến hoàn trả tiền ký quỹ cho 03 đơn vị với số tiền 

2.990,4 triệu đồng, số tiền ký quỹ đạt khoảng 4.300 triệu đồng, lãi tiền ký quỹ 

phải trả là 700,4 triệu đồng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị đã được vay vốn nhằm nắm 

vững tình hình giải ngân, sử dụng vốn của các tổ chức, cá nhân, kịp thời phát 

hiện khó khăn, vướng mắc, sai sót để có biện pháp điều chỉnh kịp thời đảm bảo 

thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
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- Kiểm tra, rà soát các đơn vị đã hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ các 

nội dung của dự án cải tạo, phục hồi môi trường và hoàn trả tiền ký quỹ và lãi 

suất tiền ký quỹ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

- Tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho 

Cơ quan điều hành nghiệp vụ quỹ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức 

giao lưu, học tập kinh nghiệm hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

và các tỉnh bạn. Chọn lựa đơn vị kiểm toán có năng lực tham gia công táckiểm 

toán Báo cáo tài chính năm 2021của Quỹ. 

- Về hỗ trợ tiêu chí môi trường năm 2022, Quỹ sẽ thường xuyên phối hợp 

với các cơ quan quản lý nhà nước tiến hành kiểm tra việc sử dụng kinh phí hỗ 

trợ đúng mục đích và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

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

nước ngoài ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối 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;  

- 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: TCĐT, TCHCSN, QLGCS&DN; 

- Lưu: VT, QLNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Toàn 
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