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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2022, 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

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 năm 2022 như sau:  

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 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, trong năm Sở Tài chính 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  

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.  

Kết quả hoạt động thu chi tài chính các Quỹ như sau:   

- Tổng số dư nguồn đến 31/12/2021: 174.351 triệu đồng; 

- Tổng số nguồn vốn phát sinh đến 10/12/2022: 1.640.921 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến 10/12/2022:  642.704 triệu đồng. 

- Ước tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 1.790.415 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 1.731.064 triệu đồng 

- Ước dư nguồn đến 31/12/2022: 233.702 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 

Nghị định 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 nguồn vốn phát sinh đến 10/12/2022: 73.127 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến 10/12/2022:  18.813 triệu đồng. 

- Ước tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 100.638 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2022:  42.405 triệu đồng 

- Ước dư nguồn đến 31/12/2022:  214.099 triệu đồng. 

3.2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng  

Trong năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo 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 nguồn vốn phát sinh đến 10/12/2022: 8.013 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến 10/12/2022: 6.347 triệu đồng. 

- Ước tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 8.013 triệu đồng 
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- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 6.347 triệu đồng 

- Ước dư nguồn đến 31/12/2022: 8.412 triệu đồng. 

3.3. Quỹ phòng, chống thiên tai 

Trong năm đã ban hành Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Quỹ, thực hiện các nhiệm vụ được 

quy định tại Điều 4, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính 

phủ. Đồng thời, ban hành Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 về 

việc thành lập Ban kiểm soát Quỹ và Quyết định số 57/QĐ-QPCTT ngày 

13/12/2022 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ. 

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 năm, Quỹ đã sử dụng kinh phí để sửa chữa, khắc phục sạt lở đất 

tuyến đường bê tông liên thôn Nà Chuông, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; 

khắc phục sạt lở đất do thiên tai tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; khắc phục hậu 

quả thiên tai trên địa bàn huyện Văn Lãng; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp công trình 

thủy lợi phòng, chống hạn hán; Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Bản 

Nhầng thôn Quảng Tiến I,II xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn; hỗ trợ sửa 

chữa, khắc phục sự cố vỡ đập hồ Khuổi Quật, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc 

Bình; sửa chữa cấp bách khắc phục bước 2 đối với 02 công trình cầu, ngầm trên 

tuyến ĐH.84 (Lâm Sơn - Quan Sơn) và sửa chữa, khắc phục sự cố công trình hồ 

Phai Danh, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia. 

Về tình hình tài chính của quỹ: 

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

- Tổng số nguồn vốn phát sinh đến 10/12/2022: 1.233 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến 10/12/2022: 1.908 triệu đồng. 

- Ước tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 1.233 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 5.687 triệu đồng 

- Ước dư nguồn đến 31/12/2022: 2.096 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 đọng, kết quả từ đầu năm đến nay đã thu hồi và triển khai 10 
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dự án là 3.450 triệu đồng (Thành phố 01, các huyện Chi Lăng 01, Hữu Lũng 02, 

Bình Gia 01, Tràng Định 02, Đình Lập 01, Văn Quan 01, Bắc Sơn 01), cụ thể:-

Dự án Trồng cây Đào thương phẩm tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn; Dự 

án “Nuôi bò vỗ béo” tại xã Mai Sao, huyện Chi Lăng; Dự án “Trồng và chăm 

sóc cây Na” tại xã Yên Vượng huyện Hữu Lũng; Dự án “Chăn nuôi trâu sinh 

sản” tại xã Cai Kinh huyện Hữu Lũng; Dự án “Trồng và chăm sóc cây Quế” tại 

xã Tân Hòa huyện Bình Gia; Dự án “Trồng mới và chăm sóc cây Hồi” tại xã An 

Sơn, huyện Văn Quan; Dự án “ Trồng mới và chăm sóc cây Thông” tại xã  

Cường Lợi huyện Đình Lập; Dự án “Chăn nuôi bò sinh sản” tại xã Đề Thám 

huyện Tràng Định; Dự án “Trồng và chăm sóc cây Quế” tại xã Tân Minh huyện 

Tràng Định; Dự án “Chăn nuôi bò thương phẩm” tại xã Bắc Quỳnh huyện Bắc 

Sơn. 

Về tình hình tài chính của quỹ: 

- Tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2021: 860 triệu đồng. 

- Tổng số nguồn vốn phát sinh đến 10/12/2022: 5.603 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến 10/12/2022: 5.700 triệu đồng. 

- Ước tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 5.610 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 5.700 triệu đồng 

- Ước dư nguồn đến 31/12/2022: 770 triệu đồng. 

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 nguồn vốn phát sinh đến 10/12/2022: 2.130 triệu đồng. 
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- Tổng số vốn đã sử dụng đến 10/12/2022: 14 triệu đồng. 

- Ước tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 2.130 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 125 triệu đồng 

- Ước dư nguồn đến 31/12/2022: 2.125 triệu đồng. 

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

2022, mọi điều hành hoạt động của Quỹ đều được bàn bạc thống nhất, 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 

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 35 đơn vị tài trợ, ủng hộ cho Quỹ 

phòng chống tội phạm tỉnh Lạng Sơn với tổng số tiền: 93 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 nguồn vốn phát sinh đến 10/12/2022: 93 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến 10/12/2022: 240 triệu đồng. 

- Ước tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 93 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 300 triệu đồng 

- Ước dư nguồn đến 31/12/2022: 1.385 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 quỹ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN tại 

tỉnh Lạng Sơn, BHXH tỉnh 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. 
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- Tổng số nguồn vốn phát sinh đến 10/12/2022: 1.548.822 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến 10/12/2022: 609.182 triệu đồng. 

- Ước tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 1.670.000 triệu đồng 

- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 1.670.000 triệu đồng 

- Ước dư nguồn đến 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. 

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. 

3.8. Quỹ Bảo vệ môi trường 

a) Cho vay với lãi suất ưu đãi: 

Trong năm 2022, Quỹ đã tiếp tục giải ngân cho vay với lãi suất ưu đãi 01 

dự án đã được thẩm định trong năm 2021 với số tiền cho vay là 500 triệu đồng 

(dự án vay được giải ngân theo tiến độ: Năm 2021 giải ngân 1.000 triệu đồng; 

năm 2022 giải ngân 500 triệu đồng, tổng cho vay: 1.500 triệu đồng). Thu hồi nợ 

gốc 03 dự án với tổng số tiền là 2.200 triệu đồng (02 dự án đã thu hồi 1.900 triệu 

đồng; 01dự án trong tháng 12 tiếp tục dự kiến thu hồi 300 triệu đồng). 

Tổng số dự án cho vay tính đến thời điểm ngày 10/12/2022 là: 03 dự án 

với tổng số tiền dư nợ cho vay là: 3.200 triệu đồng. Nguồn vốn cho vay của Quỹ 

còn lại: 4.017 triệu đồng. Ước tổng nguồn vốn cho vay của Quỹ còn lại tính đến 

thời điểm 31/12/2022 là: 4.815 triệu đồng (trong đó số tiền còn lại chưa cho vay 

4.017 triệu đồng, thu hồi nợ gốc 300 triệu đồng, bổ sung nguồn vốn 498 triệu 

đồng). 
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Đối với hoạt động cho vay với lãi xuất ưu đãi, Quỹ Bảo vệ môi trường 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị vay vốn để thu hồi các khoản nợ gốc 

và lãi đúng kỳ hạn. 

b) Công tác tài trợ, hỗ trợ: 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày  29/01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022, theo đó có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng 

số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 85/181 xã. Ngày 01/4/2022 Hội 

đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường đã ban hành Nghị Quyết số 03/NQ-

HĐQLQBVMT về việc phê duyệt lĩnh vực cho vay ưu đãi và hỗ trợ tài chính 

các chương trình, dự án, hoạt động bảo vệ môi trường năm 2022, trong  đó có 

quy định nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ năm 2022 là: 1.000 triệu đồng (Một tỷ 

đồng chẵn) được trích từ nguồn thu của Quỹ Bảo vệ môi trường.  

Trong năm, Quỹ đã  xem xét và thẩm định  hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí cho 

10 xã điểm để thực hiện xây dựng các công trình bảo vệ môi trường như: xây 

dựng, di chuyển chuồng trại; bể nước, nhà tiêu, nhà tắm... với tổng số tiền 

993.031 triệu đồng, trong đó: Quỹ đã hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho: 08 xã phấn 

đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 theo Kế hoạch của UBND tỉnh Lạng 

Sơn với tổng số tiền là 793.476 triệu đồng; 02 xã phấn đấu đạt tiêu chí 17 về 

môi trường trong năm 2022 theo kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí 

17 về môi trường của hai huyện Hữu Lũng và Bắc Sơn với tổng số tiền  199.555 

triệu đồng để hỗ trợ các hộ dân, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

c) Công tác ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản: 

Năm 2022, có 31 đơn vị ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường với tổng số 

tiền là 5.432,1 triệu đồng, lãi phải trả cho các đơn vị là 524,9 triệu đồng lũy kế 

đến ngày 10/12/2022, tổng số tiền ký quỹ, phục hồi môi trường là 67.142 triệu 

đồng, lãi tiền ký quỹ phải trả là 4.854,2 triệu đồng. Ước thực hiện năm 2022 với 

tổng số tiền là 5.432,1 triệu đồng, lãi phải trả cho các đơn vị là 703,5 triệu đồng 

lũy kế tổng số tiền ký quỹ, phục hồi môi trường là 67.142 triệu đồng, lãi tiền ký 

quỹ phải trả là 5.032,7 triệu đồng. Hiện nay có 03 đơn vị đã thực hiện đề án 

đóng cửa mỏ, dự kiến đến 31/12/2022, sẽ hoàn trả tiền ký quỹ cho với số tiền 

2.990,4 triệu đồng.  

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt 

động kinh doanh và nguồn thu, nên dẫn đến một số Doanh nghiệp khó khăn về 

tài chính đã không thực hiện nộp tiền ký quỹ theo đúng thời gian quy định 

Về tình hình tài chính của Quỹ: 

- Tổng số dư nguồn vốn đến ngày 31/12/2021: 2.617 triệu đồng. 

- Tổng số nguồn vốn phát sinh đến 10/12/2022: 1.900 triệu đồng. 

- Tổng số vốn đã sử dụng đến 10/12/2022: 500 triệu đồng. 

- Ước tổng nguồn vốn phát sinh năm 2022: 2.698 triệu đồng 
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- Ước số vốn sử dụng năm 2022: 500 triệu đồng 

- Ước dư nguồn đến 31/12/2022:  4.815 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 

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:  
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- 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 2023 

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. 

- 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 

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

năm 2023. 

- 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. 
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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. 

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 truyền, vận động nâng cao nhận thức về chủ 

trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển 

HTX; trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ các HTX trong quản lý, sử dụng vốn 

vay đúng mục đích, hiệu quả, trả nợ đúng hạn. 

- Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện 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. 

6. Quỹ Phòng, chống tội phạm 

- Tiếp tục tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chi hỗ trợ, khen 

thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội 

phạm, đảm bảo đúng theo quy chế quản lý và sử dụng Quỹ. Tăng cường công 

tác huy động các nguồn lực phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội 

phạm, đảm bảo an ninh trật tự, động viên khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc. 

- 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 (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. 
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- 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 tiền BHXH, 

BHYT, BHTN. 

- Thực hiện công tác rà soát, điều tra, khai thác phát triển người tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN.   

- Thực hiện quản lý, giao dự toán thu, chi và công khai dự toán theo đúng 

quy định. 

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 vệ 

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

tục đẩy mạnh hoạt động cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn, tài trợ đối với 

các dự án 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  là1.000 triệu đồng; Cho vay với lãi xuất ưu đãi: 2.000 triệu 

đồng; Thu hồi nợ gốc 01 Dự án với số tiền là: 700 triệu đồng. 

Tiếp tục tiếp nhận và làm thủ tục xác nhận ký quỹ 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.  

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. 

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. 

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

nước ngoài ngân sách nhà nước năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

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

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các Sở: NN&PTNT, Tài nguyên & MT;  

- 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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