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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

  Vân Đồn, ngày 18 tháng  9  năm 2019 

          

                        Kính gửi:    

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các đoàn thể; 

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Thông báo số 466-TB/HU ngày 12/9/2019 của huyện ủy Vân Đồn 

về việc thông báo kết luận của Ban thường vụ huyện ủy về kết quả kiểm tra công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý và sử dụng các loại quỹ, vốn và nguồn tài trợ, 

đóng góp do chính quyền cơ sở và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện 

quản lý (có văn bản gửi kèm theo);  

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các phòng ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công 

tác quản lý các loại quỹ; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra để hoạt động 

thu, quản lý, sử dụng các loại quỹ đúng theo quy định, thiết thực và hiệu quả. 

Tiến hành rà soát, thống nhất chỉ đạo thu, vận động các loại quỹ bắt buộc, 

các loại quỹ tự nguyện trên địa bàn toàn huyện theo đúng quy định; không thực 

hiện vận động đối với các quỹ tự phát, không có văn bản chỉ đạo từ cấp trên và các 

loại quỹ đã có văn bản chỉ đạo dừng vận động (như Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ an 

ninh); thực hiện quyết toán tồn quỹ theo quy định. 

2. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan xây dựng Kế hoạch hằng năm thực hiện kiểm tra việc thu và sử dụng quỹ của 

các cơ quan, đơn vị; kịp thời hướng dẫn công tác quản lý thu, chi các quỹ của các 

địa phương, đơn vị theo đúng quy định của chế độ kế toán. 

3. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ 

đạo, điều hành việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí các loại quỹ trên địa bàn (quản 

lý tới tận thôn, khu) đảm bảo các quỹ khi thu, chi đều được quản lý, phản ánh qua 

Kho bạc Nhà nước huyện theo quy định. Rà soát các đối tượng thu để tránh trường 

hợp một đối tượng thu nhiều loại quỹ, nhiều lần quỹ. 

4. Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý các loại quỹ tiếp tục tổ chức thu, quản 

lý và sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động từ 

thiện, nhân đạo, động viên, khuyến khích và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn 

theo đúng tôn chỉ, mục đích của các loại quỹ và theo quy định của pháp luật. Tích 
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cực tổ chức vận động các doanh nghiệp, các đơn vị đóng chân trên địa bàn để tăng 

nguồn thu cho các loại quỹ. 

Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch trong việc tổ chức kiểm tra các 

xã, thị trấn về quản lý và sử dụng các loại quỹ. Do mục đích của các loại quỹ chủ 

yếu dùng vào hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, khuyến khích, động việc nên 

các cơ quan quản lý quỹ tích cực tham mưu thực hiện công tác chi theo đúng quy 

định. Tiến hành rà soát, kiểm tra khắc phục những tồn tại, hạn chế Đoàn kiểm tra 

đã chỉ ra. 

5. Các đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng quỹ tiến hành việc rà soát, xây 

dựng, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của các quỹ đảm bảo quy định rõ chế độ, 

định mức, nguồn thu, nguồn chi…, hàng năm phải công khai các khoản thu, chi 

theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 

Củng cố lại hệ thống hồ sơ sổ sách theo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý 

thu, chi bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng chế độ, định mức, công khai minh bạch, 

dân chủ, khổng để xảy ra sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực hiện. 

6. Giao Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra phối hợp với các đơn vị có liên quan 

thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực 

hiện khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, vốn và 

nguồn tài trợ, đóng góp do chính quyền cơ sở và Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các 

đoàn thể quản lý trên địa bàn huyện. 

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện 

thông báo để các phòng ban, cơ quan, đơn vị có liên quan biết, nghiêm túc thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c Phó CT UBND huyện; 

- Như kính gửi (t/h); 

- Chánh VP, Phó Chánh VP; 

- Lưu: VT. 

 

 TL. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lý Văn Khương 
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