
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHTA VIET NAM 
TIN}I QUANG TRI Dc Ip - Ti.r do - Hinh phñc 

S& 218/BC-UBND Quáng Trj, ngày 16 tháng 11 nám 2021 

BAO CÁO 
TInh hmnh thtrc hin k hoch tài chinh 11am 2020 

cüa các qu5 tài chInh nba nithc ngoài ngãn sách do cap tnh quãn 19 
(Kern theo Ta trinh so 192/TTr-UBND ngày 16/11/2021 cza UBND tinh,) 

Th%rc hin quy dinh cüa Lut Ngán sách nhà nuâc näm 2015, Nghj djnh 
so 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiét thi hành 
mt so diêu cüa Lut Ngãn sách nhà nuâc, Nghj djnh so 31/2017/ND-CP ngày 
23/3/2017 cüa ChInh phü ban hành quy chê 1p, thâm tra, quyêt dnh kê ho?ch 
tâi chInh 05 näm dja phuing, kê hoach dâu tu cong trung h?n  05 näm dja 
phucing, kê hoach tài chInh — ngân sách nhà nuâc 03 näm dja phwng, dir toán 
va phân bô ngân sách dja phucvng, phê chuãn quyêt toán ngân sách dja phucng 
hang näm; 

UBND tinh báo cáo ti k9 h9p thir 5 HDND tinh Khóa VIII tInh hInh thirc 
hiên kê hoch tài chinh näm 2020 cüa các qu tài chInh nhà nuàc ngoài ngãn 
sách do cap tinh quãn 19 nhu sau: 

I. PHAM VI BAO CÁO: 
Báo cáo tInh hmnh tài chinh các qu tài chInh nhà nuOc ngoài ngãn sách 

(sau day vit tht là qu7 tài chInh) do cap tinh quán 19 theo quy djnh ti khoãn 51 
Diu 12 Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa Chinh phU, Diêu 72 
Nghj djnh sO 31/2017/ND-CP ngày 23/3/2017 cüa ChInh phü. 

II. TINH IIINH THTC IIIN KE HO3CH TA! cHINH NAM 2020 
1. Tong quan v các qu tài chInh nhà ntthc trên dja bàn tinh 
Theo quy djnh, cci quan Trung iicing có thm quyn, UBND tinh ban hành 

quyêt djnh thành 1p qu, ban hành diêu l qu quy djnh ye to chirc, ho?t dng 
vâ quy chê quãn 19, st'r ding qu theo quy dnh cüa pháp lut hin hành có lien 
quan (Lut, Nghj djnh cüa ChInh phü, Quyêt djnh cza Thz tithng ChInh phz, 
ThOngtu, ...). 

Mic dIch, tinh chAt và phm vi hot dông cUa các Qu tài chInh kha da 
dng, và nhiêu linh vIc khac nhau, nhir: Qu5 ciru trçi; Qu ho trçY nôn dan; Qu5 
báo v phát triên rrng; Qu phát triên dat; Qu5' khuyên hçc; Qu5 den mi, clap 
nghTa.. Vê cci bàn các qu5 sau khi thành 1p, dêu có quy djnh riêng ye ché dc) 
quán 19 tài chInh va hot dng dc 1p tircing dOi vâi NSNN. Dong thii, là kênh 

C quan quan 1 qu do dla  phuong quãn I báo cáo SO Tài chfnh tlnh hInh thrc hin k hoch tái chfnh, k 
hoch tài chlnh nm sau và quy& toan thu, chi qu d tong hp báo cáo Uy ban nhân dan d báo cáo HOI  dong 
nhân dan cap tinh cüng vOi báo cáo d toán và quyêt toán ngân sách dja phLrcing 
2  Ni dung báo cáo quyat toán ngân sách dla  phtwng bao gOm báo cáo tinh hinh thrc hin các qu tài chInh nhà 
nuOc ngoài ngán sách cCia dja phuang. 
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tài chInh, tin diing h trcithêm ngun vn thrc hin các miic tiêu phát trin kinh 
tê- xà hi, giâm nghèo, ho trçl an sinh x hi trên dja bàn tinh. 

Nàm 2020, trén dja bàn tinh có 17 qu tài chInh nba nuâc dang hot dông. 
Các qu tài chInh nhà nuâc duc thành 1p  vâi quy mô, tInh chat và phm vi 
hot dng trên dja bàn tinh, phU hçip theo các quy dnh hin hành và tInh hinh 
thixc tê ti dja phwing, dam bão tuân thU các quy djnh cUa pháp lut ye miic tiêu, 
pham vi và các linh vrc hoat dng. 

Tng s du dAu näm 2020 cUa các qu5' là 238.17 1 triu dng3; Trong do, 
chU yêu là 02 qu có so dx hyn: Qu Phát trin dat tinh so du 161.874 triu 
dông, chiêm t le 67.97%; Qu5' báo v phát trin thng dii 40.890 triu dng 
chiêm t l 17,17%. 

Thrc hin näm 2020, thng s thu các qu5' là 228.033 triu dng, trong do 
ngân sách dja phung cap và h trçl là 13.499 triu dng, gôm: Qu' khám chi:ta 
beth cho nglr&i nghèo 13.000 triu dng; qu5 bâo trçY tré em 499 triu dng. 

Tng s chi cac qu5' là 163.399 triu dng; Chënh loch thu - chi4  trong 
näm cUa các qu là 64.633 triu dông. So dii nguôn den 31/12/2020 là 302.805 
triu dong; Trong do, chU yêu là Qu5 phát triên dat tinh 194.271 triu dông 
(chiém t l 64,18%); Qu5 Bâo v và phát trin rrng 32.507 triu dông (chiêm 
t l 10,74%); Qüy Cirutrq 42.375 triu dông (chiêm t' 13,99%). 

Ci bàn các qu5 tài chInh thrc hin thu, chi theo dUng quy dnh va két qua 
thirc hin nàm 2020 nhIn chung sat kê hoch tài chInh nàm cUa qu5' dê ra. Hoat 
dng cUa các qu tài chInh dã gop phân thUc day xà h0i  hóa, huy dng them 
duqc nguôn von tài chinh trong xä h0i,  giám gánh nng cho NSNN và cüng vâi 
NSNN thrc hin tot hcm cac chinh sách an sinh xA h0i,  nhim vu phát triên kinh 
tê - xA h0i  cUa tinh. Dc bit, Qu5 ciru trçl dà phân nào ho trçi ngu?i dan khàc 
phvc thia hai do thién tai gay ra và on djnh cuOc  sOng. Tuy nhiên, hot dng cUa 
các qu5 tài chInh thai gian qua cüng dA bOc 10 nhüng han  ché, nhu: 

- Trong diu kiin  tinh hinh phát trin kinh th - xã h0i  nOi chung cUa tinh gp 
khó khän, khã nàng ngãn sách dja phucing hn hçp nên vic huy dông nguôn liic 
bô sung cho các qu5 tài chInh ngoài ngãn sách nói chung con han  chê, phãn não dâ 
ánh huing den hot dng cUa qu7. 

- Hu h& cac qu tài chinh nhà nuOc trên dja bàn tinh CO v6n diu lé thp, 
quy mô nhO, nguôn huy dng tü xà h0i  hOa cOn han  ché; hoat dng chU yeu dira 
yào von dieu l, vOn ngân sách h trq nén hoat dng cUa mOt so qu chua dat 
hiu qua cao so vâi miic dIch, yéu cau dê ra. 

- VOi rno hInh t chirc và hot dng là H0i  dng quãn l, Ban kim soát 
va bô may diêu hành. Cor chê quán l' qu khác nhau, bO may diêu hành mOt so 

Tai Báo cáo s 273/BC-UBND ngày 02/1 2/2020 cOa UBND tinh báo cáo tlnh hinh thxc hin ké hoch tài chinh 
nãm 2019 cOa các qu5 tài chfnh nhà nuâc ngoài ngán sách do cap tinh quan I, so du các qu9 den thai dim 
31/12/2019 là 237.081 triu dng. Nguyen nhãn chênh 1ch so vâi so Iiu ti báo cáo nay do mt so qu5 báo cáo 
so 1iu tinh hlnh thrc hin ké hoach tài chinh näm 2019 chua chinh xác, bao gôm: Qu9 Cong due, QuS' Phat trin 
Khoa h9c và Cong ngh, Qu h trçl phát trin Hcrp tác xA. 

Chênh Ich giia tng nguOn v6n phát sinh trong näm so vài tng sr drng nguOn von trong nain (khöng gOm so 
dii ngudn nOrn trithc). 
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qu5 chü yêu lam cong tác kiém nhim, dn dn chit lixçing hot dng cüa mt s 
qu chua cao. 

- Ch do báo cáo cüa các dan vj chua kjp thi, ni dung báo cáo chua 
phán ánh day dü th%rc trng hot dng cüa các qu và nhüng khó khän wang 
mac trong qua trInh triên khai thijc hin, do do chua dê xuât kjp thai vâi cap có 
thâm quyên nhUng giái pháp tháo gä khO khän, vuâng mac. 

2. Kt qua chi tit thirc hin k hoch tài chInh näm 2020: 
2.1. Qu?  Phát trin dat tinh: 
Qu phát trin dt tinh duçc thành 1p theo Quyt djnh s 2312011/Qf3-

UBND ngày 23/8/2011 ye vic thành 1p Qu phát triên dat cUa tinh Quàng Trj. 
Tuy nhiên, tir khi thành 1p den näm 2016, do không di.rçic bô trI nguôn von theo 
quy djnh nén Qu7 phát triên dat tinh chua di vào hoat dng. 

Ngày 15/02/2017, UBND tinh ban hành Quyt djnh s 01/2017/QD-
UBND ngày 15/02/2017 ye vic diéu chinh chirc näng, nhim vii, ca câu to 
chirc, ca chê hoat dng, nguôn von Qu5 phát triên dat tinh Quán Trj; Quyêt 
djnh so 1871/QD-UBND ngày 10/7/2017 ban hành Diêu l ye to chirc, hoat 
dng và Quy chê quán l, sCr dvng  Qu5 phát trién dat tinh Quãng Tn. 

Nhim vii cüa Qu5: Thirc hin rng vn cho các dan vj ducic giao phát 
triên qu dat, bôi thumg, h trq va tái djnh cu khi Nba nix6c thu hôi dat, tao  qu 
dat va phát triên qu dat dê dâu giá quyên si diving dat phiic vi phát triên kinh té 
- xä hi cUa dja phuang, nhan chuyên nhuqng quyên sü ding dat trong khu virc 
dà CO quy hoach phái thu hôi dat ma ngu?ii si'r dung dat cO nhu câu chuyên 
nhuqng tnrac khi Nhà nirâc thu hOi dat.. .khi dä cO phuang an bôi thi.thng, ho 
trçY, tái djnh cu, phát triên qu5? dat duçc cap thâm quyên phê duyt và hoàn thành 
day dü các thu tiic ye dâu tu cüa dir an. 

só du du näm 2020 cüa Qu5 Phát trin dAt tinh 16 1.874 triu dông. 
Trong näm 2020, tong nguOn von duçic bO sung cüa qu)7 7 1.930 triu dong, tOng 
so chi qu7 là 39.533 triu dong. So du nguOn den 3 1/12/2020 là 194.271 triu 
dong. 

2.2. Qu vi ngtr&i ngheo: 
Qu vi ngu1i nhèo duqc thânh 1p theo Quyt djnh cüa Uy ban Trung 

uang Mt trn T quôc Vit Nam; Cong tác vn dng nguôn thu, sir dung và 
quãn l qu theo Quyet djnh so 1198/QD-MTTW-DCT ngày 29/12/2016 cUa 
Doàn Chü tch Uy ban Trung i.rang Mt trn TO quOc Vit Narn, Thông tu sO 
77/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007 cUa BO Tài chInh huang dan kê toán áp dicing 
cho Qu "VI nguii ngheo", Quy& djnh so 2581/QD-BTC ngày 3 1/7/2007 cUa 
BO Tài chInh y vic dInh chinh Thông tu 77/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007. 

S du dAu nàm 2020: 1.532 triu dng; Th%rc hin näm 2020, ting s thu 
cUa qu5' là 4.442 triu dong; Tong so chi qu5 là 4.169 triu dông; SO du nguôn 
den 3 1/12/2020 là 1.805 triu dông. 

2.3. Qu Khuyn hQc: 
Qu5 dtrçic thành 1p theo Quyét djnh s6 1185/QD-UB ngày 12/6/2002 cüa 

UBND tinh Quàng Trj ye vic thành 1p Qu khuyên h9c tinh; Diêu 1 Qu5 
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thrçic ban hành theo Quyt djnh s 1848/QD-UBND ngày 09/10/2012 cüa 
UBND tinh (thay the Quyêt djnh so 481/2003/QD-UB.vx ngày 18/3/2003). Qu 
duçic hInh thành tir nguôn huy dng lông hão tam cüa các tap the, cá nhân, 
nguôn h9c bong tr HOi  Khuyen h9c tinh. 

S du du näm 2020: 1.114 triu dng; Thirc hin näm 2020, tng s thu 
cüa qu5 là 7.654 triu dông; Tong so chi qu5 là 7.526 triu dông; So du nguôn 
den 31/12/2020 là 1.242 triu dong. 

2.4. Qu5 Phát trin khoa hçc Va cong ngh: 
Qu5 duçic thãnh 1p theo Quyt djnh s 2838/QD-UBND ngày 

07/11/20 16 cüa UBND tinh ye viêc thành 1p và ban hânh Diêu l to chirc và 
hott dng cüa Qu phát triên khoa hQc và cong ngh tinh Quãng Trj (trên ci sr 
to chrc lai Qu5 phát triên khoa h9c va cong ngh duçc thành 1p theo Quyêt 
djnh 1484 /QD-UBND ngày 11/08/2008 cüa UBND tinh). Quy ché quàn 1 tài 
chInh cüa qu5 thrc hin theo Quyêt djnh so 818/QD-UBND ngày 2 1/4/2017 cUa 
UBND tinh. 

S du du näm 2020: 3.058 triu dng; Thixc hin nãm 2020, tngs thu 
cüa qu là 15 triu dong; Tong so chi qu5 là 1.518 triu dong; So du nguOn den 
3 1/12/2020 là 1.555 triu dOng. 

2.5. Qu H trçr phát trin hçrp tác xA: 
Qu5 h trçi phát trin HTX tinh Quáng Trj duçic thành 1p theo Quyt djnh 

so 425/QD-UBND ngày 17/3/2009 cüa UBND tinh Quàng Trj, vâi chüc näng 
nhim vi1 chIth là h tr them nguôn hrc tài chInh cho hqp tác xA, to hp tác, 
lien hip hqp tác xA dâu tu ma rng, phát triên các hoat dng san xuât, kinh 
doanh, djch v11; xây drng và than rng mô hInh hçip tác xa diên hInh lien tien, 
gop phân tich crc thrc hin thang lçii thim vi kinh tê - xâ hOi tai dja phuong. 
Qu h trq phát triên hçip tác xãra di và di vào hot dng Co nghTa rat quan 
trong trong vic tháo g mt phân khó khàn ye tiêm lirc tài chInh cho các hçp 
tác xâ, giüp cho mOt so hçip tác xà cO vOn mOt  hot dng, tao  them vic lam, 
tang thu thp cho xâ viên và ngithi lao dng. 

S du dAu näm 2020: 0 triu dng; Thirc hin näm 2020, thng s thu cüa 
qu là 5.614 triu dOn; Tong so chi qu5 là 5.614 triu dông; So di.r nguOn den 
3 1/12/2020 là 0 triu dong. 

2.6. Qu? H trq nông dan: 
Qu h tr nông dan tith Quâng Trj dtr?c thành lap  theo chü truong cüa 

TiIIh Uy Quãng Trj tai  Cong van sO 66-CV/TU ngày 19/4/1996. Nguôn thu cUa 
qu tCr nguOn von do TW HOi  NOng dan Vit Nam Uy thác theo Quyét djnh 
120 1-QD/HNDTW ngày 31/12/2013; nguOn yOn do ngân sách tinh câ hang 
näm; NguOn von van  dng các to chüc, cá nhân trên dja bàn tinh, nguOn vOn 
trIch tang nguôn thu phi theo Quyet djnh 908-QDIHNDTW ngày 15/11/2011 
cUa Ban Thung vu Trung ucng HOi  NOng dan Vit Nam. 

Nhim vi cüa qu5: Thirc hin theo Thông tu 69/2013/TT/BTC ngày 
21/5/2013 cüa B Tài chinh ye hi.ràng dan che d quán l tài chInh dOi vâi các 
Qu HO trçi Nong dan thuOc  h thông Hi Nông dan Vit Nam, yà duqc thu phi 
trên so vOn cho vay trçi gil1p dé trang trái các chi phi can thit cho hoat dng cüa 
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Qu5 theo nguyéntc dam bão bii dp các chi phi hot dng cüa Qu, báo toàn 
von. DOi vâi nguOn von do Trung ircing HOi  Nong dan Vit Nam Uy thác, mirc 
thu phI 0,7%/tháng (8,4%/nàm) ; Nguôn Qu nguOn von UBND tinh tinh cap, 
nguôn 4n dng, iing h müc thu phi 0,6%/tháng (7,2%/näm). 

S dir dAu näm 2020: 98 triu dng; Thijc hin nàm 2020, thng s thu 
cüa qu là 885 triu dông; TOng so chi qu5 là 750 triu dong; So du nguôn den 
31/12/2020 là 233 triu dông. 

2.7. Qu5 Khãm chfra bnh cho ngirôi nghèo: 
Quy ch quán l và si'r dvng  Qu5 khám chia bnh cho nguYi ngheo trên 

dja bàn tinh Quãng Trj ducc thirc hiên theo Quyêt djnh so 26/2014/QD-UBND 
ngày 03/6/2014 cüa UBND tinh, Quyet djnh so 01/201 5/QD-UBND ngày 
21/01/2015 và Quyêt dinh so 10/2016/QD-UBND ngày 29/3/2016 cüa UBND 
tinh süa dôi, bô sung Quyêt djnh so 26/2014/QD-UBND ngày 03/6/2014. 

Ngun thu cüa Qu: Qu5 hot dng khOng vi m11c dIch lçii nhun, các 
thành viên cüa Qu hoat dng theo hlnh thüc kiêm nhim. Hang näm, 1p ké 
hoch sCr diing kinh phi trinh UBND tinh cap tr nguôn ngân sách nhà nuàc; 4n 
dng sir dóng gOp cüa cac tO chirc cá nhân trong và ngoài nuâc ho trq Qu; to 
chi:rc quàn l chi trá các khoán kinh phi ho trq Qu5 cho h nghèo khi tham gia 
khám chcta bnh tai  các cor so y tê trên dja bàn. 

s6 du dAu nAm 2020: 0 triu dng; Thirc hin näm 2020, thng s thu cüa 
qu là 13.000 triu dong; TOng so chi qu là 13.000 triu dong; So du nguôn 
den 3 1/12/2020 là 0 triu dông. 

2.8. Qu5 Bão v môi trirông: 
Qu5 bâo v môi trumg tinh Quàng Trj dircic thành 1p theo Quyt djnh so 

3147/QD-UBND ngày 09/12/20 16 cUa UBND tinh; To chüc và boat dng cüa 
qu thixc hin theo Diêu 1 quy ban hành tai  Quyêt djnh so 3149/QD-UBND 
ngày 09/12/20 16. 

Ngun thu cüa Qu: Ngân sách nba nuOc cap h trçi; tin k qu cãi tao, 
phiic hôi môi thrOng dOi vOi hoat dng khai thác khoáng san và các nguôn tài 
trçr, dong gOp, üy thác cüa tO chic, cá nhân trong và ngoài nuOc. 

Qu thirc hin h trçi tài chInh cho t chtrc, cá nhân cO các chuorng trInh, 
dir an, nhim vi1 va cac hot dng nhm phông, chOng, khac phiic o nhiêm và sir 
cô môi truOng, bào tOn tài nguyen thiën nhiên và da ding sinh h9c trên dja bàn 
toàn tinh 

só dtr dAu näm 2020: 11.821 triêu dng; Thuc hien  nàm 2020, tng s 
thu cüa qu5 là 2.032 triu dông; Tong so chi qu là 2.867 triu dông; So du 
nguôn den 3 1/12/2020 là 10.986 triu dOng. 

2.9. Qu bão v và phát trin rfrng: 
Ngày 20/3/20 12, UBND tinh ban hành Quyt djnh s 472/QD-UBND ye 

vic thành 1p  Qu5 bào v và phát triên rimg tinh Quáng Trj dê thrc hien  chirc 
näng huy dng, tiêp nhãn và quán l, s1r diing các nguôn 1irc tài chinh cho hoat 
dng bão ye và phát trien rirng theo quy djnh cüa Chinh phü. Diêu l to chirc vá 
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hoat dng cüa Qu phát trin rirng thuc hin theo Quy& djnh s6 09/2013/QD-
UBND ngày 09/4/2013 cüa UBND tinh Quãng Trj. 

Ngun thu cüa Qu5 gm: Nhan üy thác tâi trçY cüa các tO chic, cá nhãn 
trong nuàc và ngoài ntràc theo hçp dông nhãn üy thác (phán phi dich  v üy 
thác); tiëp nhn üy thác tiên chi trã djch viii môi trtr?mg rrng; tiêp nhn tiên trOng 
thng thay the; thirc hin uy thác chi trã DVMTR vâi các to chirc cá nhán 

Cong tác quãn l si'r dtng, ngun vn qu)7 thirc hin theo quy djnh cUa 
ChInh phü và các quyêt dinh cüa UBND tinh hang näm ye giao ké hoach thu, 
chi cUa qu; Qu5 dä triên khai thc hin cong tác tuyên truyên, phô biên và triên 
khai chInh sách, pháp lut ye báo v và phát triên thng; Thu nghim và phô 
biên, nhan rng mO hInh báo v và phát triên rirng, quán l rCrng ben vting; H 
trçl kinh phi dê chong chat, phá thng và san xuât, kinh doanh, vn chuyên lam 
san trái phép. . .Thirc hin chuang trInh, dir an hoc các hoat dng phi dij an khác 
do các to chirc, Ca nhân trong và ngoài nuâc u thác; qua do d gop phân thirc 
hin thim vii báo v và phát triên von thng, tirng buóc tao  thu thp cho ngui 
trOng rirng trén dja bàn. 

S di.r du näm 2020: 40.890 triu dng; Thuc hin näm 2020, tong so 
thu cüa qu là 2 1.275 triu dông; Tong so chi qu là 29.658 triu dông; So du 
nguôn den 3 1/12/2020 là 32.507 triu dOng. 

2.10. Qu5 Phông chng thiên tai tinh: 
Qu5 phOng, chng thiên tai tinh dtrqc thành 1p theo Quyt djnh sO 

2180/QD-UBND ngày 10/8/2017; To chirc vâ hoat dng Qu phông, chong 
thiên tai tinh Quàng Trj thrc hin theo Quy chê ban hành kern theo Quyêt djnh 
s 2456/QD-UBND ngày 08/9/20 17 cüa UBND tinh. 

S du du näm 2020: 1.830 triu dng; Thirc hin näm 2020, tngsO thu 
cüa qu5 là 1.445 triéu dông; TOng sO chi qu là 0 triu dông; SO du nguOn den 
31/12/2020 là 3.275 triu dOng. 

2.11. Qu5' dn un dáp nghia: 
Qu dn un dáp nghTa các cAp trên dia bàn tinh thirc hin theo Nghjdjnh 

so 45/2006/ND-CP ngày 28/4/2006 cüa ChInh phü ye vic ban hành Diêu l 
quán l và sCr ding Qu5 Den in dáp nghia; Nghj djnh so 45/2006/ND-CP ngày 
28/4/2006 cüa ChInh phü ban hành diêu l quãn 1 và sü dung Qu den in dáp 
nghia; Quyet djnh so 15/201 3/QD-UBND ngày 19/6/2013 cUa UBND tinh ye 
vic ban hành quy chê vn dng, quãn l và sü dung Qu den m dáp nghTa. 

Nhiêm yu chi cüa Qu5: Thirc hin tu b nghia trang, dài tuâng nim, xây 
di.rng nhà bia ghi ten lit s5; h trçi xay dirng và sua chia nhà a dôi yói ngui có 
cOng yOj cách mng hoc than nhân lit cüa h9; thäm hOi, h trçY ngui Co 
cong yàj cách mang hoc than than cüa hç khi Om dau, khám, cha bnh yà khi 
qua dan ma gia dInh gp khó khàn, chi cac hoat dng quán l qu, trao tng sO 
tiêt kim. 

Ngun thu cüa Qu5: Hang nAm Ban quãn 1 qu vn dng dóng gop xãy 
drng Qu tu các c quan nhà nuOc, &in vi sij nghip cüa nhà nuâc, tO chüc 
chInh trj, to chfrc chInh trj - x hOi, cac cci quan quân sir, cong an, các c sâ van 
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hóa, y t, giáo dic, th dc th thao, các doanh nghip dóng trên dja bàn thành 
phô. 

S du du näm 2020: 3.932 triu dng; Thrc hin näm 2020, tng s thu 
cüa qu là 2.3 94 triu dong; Tong so chi qu5 là 1.923 triu dng; S dtr ngun 
den 3 1/12/2020 là 4.403 triu dông. 

2.12. Qu5 Bäo trçr trë em: 
Qu5 bão trçv tré em tinh duçic thành lap theo Quy& djnh s 2271/QD-

UBND ngày 06/11/2009 cüa UBND tinh Quãng Tn; Qu5 di.rçrc quán l và si'r 
ding theo quy djnh tai  Thông tu s 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 cüa Bô 
Tài chInh ye vic huâng dan quán 1 và si'r dung Qu5 bão trçY tré em. 

Nhim vi chi cüa Qu: Hang näm can c1rngun thu, Qu5 bào tra tré em 
bô trI kinh phi ho trçl cho các chumg trInh phâu thuat  cho tré em khuyét tat; 
Chucmg trInh cap hoc bOng cho tré em t?i  tinh Va CáC tinh khác; H trçl xây 
dirng, si'ra chüa, cài to nâng cap lOp mu giáo, diem vui chci, giái tn, cong trInh 
nuOc sach  cho trung mâm non 0 các xà khó khän, vUng sâu, vUng xa, vcing 
biên giOi, v1ng cn Cu each mang;  h trçl dt xuât tré em vUng thiên tai, djch 
bnh, tai nan rüi ro, tré em vüng dc bit khó khän. 

s6 thr dAu näm 2020: 1.025 triu dng; Thre hin nàm 2020, tngs thu 
cüa qu là 888 triu dong; TOng so chi qu là 396 triu dông; So du nguOn den 
3 1/12/2020 là 1.5 17 triu dông. 

2.13. Qu thu trçr: 
Qu5 ciru trçl tinh dtrçc thành lap, hoat dng tuãn theo quy djnh ti Nghj 

djnh sO 64/2008/ND-CP ngày 14/5/2008 cüa ChInh phU ye van  dng, tiep nhan, 
phân phôi và sir diing các nguOn dóng gop tir nguyen ho tr than dan khäc phvc 
kho khän do thiên tai, hOa hoan, sir cô nghiêm tr9ng, các beth nhân mac bnh 
hiém nghèo; Quyêt dnh sO 47/QD-MT ngày 06/11/2009 cüa Ban Thuing trirc 
UBMTTQVN tinh. 

só du du nàm 2020: 1.054 triu dng; Thrc hiên nAm 2020, tng s thu 
cUa qu5 là 91.846 triu dông; TOng so chi qu5 là 50.525 triu dông; So dix nguôn 
den 31/12/2020 là 42.3 75 triu dong. 

2.14. Qu5? nan nhân chat dc da cam: 
Ngày 01/7/2016, UBND tinh Quáng Trj CO Quyét djnh s 1499/QD-

UBND ye vic chuyên Qu bào trçi nan  than chat dc da cam trirc thuc Hi 
Chu thp dO sang trirc thuc HOi Nan than chat dc da cam/dioxin tinh, dôi ten 
thânh Qu5 nan  nhân chat dc da cam tinh Quáng Trj và cong than Diêu l Qu. 

S dix dAu närn 2020: 227 tniu dng; Thrc hin näm 2020, tngs thu 
cüa qu là 0 triu dông; TOng so chi qu là 20 triu dOng; SO dix nguôn den 
3 1/12/2020 là 207 triu dong. 

2.15. Qu5 h trçr Phil nil nghèo: 
Qu57 hot dng theo cci ch quãn l tâi chInh quy djth t?i  Quyt djnh so 

66/2007/QD-BTC ngày 31/7/2007 cüa BO Tài chinh ban hãrih quy chê hoat dng 
cUa qu htrç phi n nghêo thuOc HOi lien hip phit nfr Vit Nam. Qu CO miic 
tiêu gOp phân thirc hin mic tiêu Chucing trinh quOc gia ye xoá dOi giám ngheo và 
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vic lam, thirc hin cong bang xã hi; Cài thin d?i sng, nâng cao da vj kinh t 
cho phv n và thüc day bIrih däng giài; gop phán cüng c& phát trin th chüc Hi. 

S du du näm 2020: 2.206 triu dng; Thirc hin näm 2020, tng s thu 
cüa qu là 230 trieu dOng; TOng so chi qu5 là 2.306 triu dong; So du nguôn den 
3 1/12/2020 là 130 triu dông. 

2.16. Qu? hot dng Hi chir thp dO tinh: 
Qu duçic hInh thành ti.r các ngun: dOng gop tir nguyen,  tài trçi, vin trçi 

cüa to chtic, Ca nhân trong va ngoài nuOc, ho trçr tr ngân sách nhà nuâc, các 
khoán thu hcp pháp khác và bang chInh ni lixc cüa HOi, cong dong trách nhim 
trong hOi  vien. Vài các qu nguôn vn dOng  üng hO nhi.r: dja chi nhân do, hiên 
máu tInh nguyen,  têt vi ngu&i nghèo. 

S du dAu näm 2020: 4.000 triu dng; Thrc hin näm 2020, thng s thu 
cüa qu5 là 3.259 triu dong; Tong so chi qu5' là 1.967 triu dông; So du nguôn 
den 31/12/2020 là 5.292 triu dong. 

2.17. Qu Cong dác: 
S du du nAm 2020: 3.5 10 triu dng; Thirc hin näm 2020, tng s6 thu 

cüa qu5 là 1.125 triu dong; Tong so chi qu5 là 1.628 triu dong; So du nguôn 
den 3 1/12/2020 là 3.006 triu dOng. 

(Bku tang hc.rp dInh kern) 

III. Kin nghj mOt  s giãi pháp tang cir&ng quãn 1 các qu5 tài chInh: 

1. Tip tic thrc hin có hiu qua Chi thj s 22/CT-TTg này 27/8/2015 
cüa Thu tuóng ChInh phü ye vic tang cuông cOng tác quân l dOi vâi các qu 
tài chInh nhà nuâc ngoài ngân sách; trong do tp trung vào cáe ni dung: 

- Thirc hin rà soát các van bàn, quy djnh có lien quan den miic tiêu, diu 
l hot dng cüa Qu5, mô hInh to chirc bO may, nguOn thu, nhim vii chi Cüa 
qu, chê dO tài chInh, kê toán, mO tài khoãn tai  Kho  bac  Nhà nuOc, tiên hrnng, 
phi1 cap, tiên thi.râng, phân phôi chênh lch thu, chi qu. 

- Rà soát, dánh giá hiu qua hoat dOng cüa tirng qu5 tâi chInh nhà nuOc de 
c câu li, sap nhp, dung hoat dng hoc giài the dôi vri các qu trüng 1p  ye 
miic tiêu, thim vi1, dôi ttrcing phuc vi, không cO khã näng dOe 1p ye tài chInh 
tr can dOi thu chi, hoat dng không hiu qua hoc trüng nguOn thu, thim vu chi 
vâi ngân sách nhà niràc. 

- Kiên toàn t chirc bO may quãn l', nang cao näng 1irc can bO,  dam báo 
quãn 1, sü diing nguOn lrc cüa qu cO hiu qua, cOng khai, minh bach;  nâng cao 
tinh dOe  1p và khá nAng tçr can dOi qu5, han  chê bao cap tir ngân sach nhà nuàc. 

- Tang eung cOng tác quãn l', thanh tra, kim tra, giám sat hoat dng cüa 
cac qu tài chInh nhà nuOe, thirc hin nghiem chë dO eOng khai toàn din, rng 
râi hot dng cüa các qu tài chInh; xir l nghiém cae vi pham theo quy djnh cUa 
phap lut, trong do quan tam thirc hin dung trinh tr, thu tic sü diing nguOn qu5, 
dam báo thu dung, thu dü các loai qu bat buOc  theo quy djnh. 

2. D6i vài các qu cO ngun thu, nhiem vii chi trüng 1.p vri ngun thu, 
nhim viii chi cüa NSNN thI phãi xem xét thirc hin chuyên nguOn thu, thim vi1 
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chi cüa qu5 vào NSNN: TruOc mat, cAn rà soát, thay di phucing thtirc quãn 1 
dôi vâi cac qu dã thành lap, chuyên dan sang thuc jiin theo phuing thtrc nhà 
nuâc dat hang, giao nhim vii thay cho viêc NSNN ho trçl trrc tiêp cho phU hqp 
vi quy.djnh cüa Lut NSNN. 

3. Mt 5é qu5 nhân dao,  tr thin tp trung v mOt  dAu mi d vn dng 
thirc hin va quy djnh rO rang các dôi ftrçmg, phtrang thirc h trçY. Tp trung các 
qu5 ye cho vay, báo lãnh tin ditng ye mOt mô hinh quãn l tong hcip, thông nhât 
ca chê hoat dng nhir qu$ tâi chInh. 

4. Di vâi cac qu5 phuc vi an sinh xã hi có phm vi vã quy mô hoat 
dng h,n nhis Qu khám chfta bnh cho ngu1i nghèo, Qu5 Báo trq tré em, Qu 
Hi chü thp dO, dë dam báo khá näng can dôi qu và phát triên ben ving can 
nâng cao hiu qua hot dtng cüa các qu7, dam bão tinh hInh tài chInh lành 
mnh, nâng cao tInh dc 1p và khã näng Ut can dôi cüa qu5, tich circ 4n dng 
các nguôn tâi trçl hcTp pháp tr các Ca nhân, to chi'rc. 

Trên day là báo cáo tinh hinh thirc hin k hoach tài chInh näm 2020 cüa 
các qu tài chInh cap tinh quán l (Ké hogch tài chInh nám 2020 các quj theo 
Biêu so 63 kern theo báo cáo quyêt toán ngán sách d/a phitong 5),  Uy ban nhân 
dan tinh kInh báo cáo HOi  dong nhân dan tinh xem xet.I.W 

Vö Van Hung 

Theo báo cáo quyt toán cUa các dmi vi cO phát sinh các qu5'. 
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TONG llçlPf CIJ'c4AI ciit HA NISOC NGOAI NGAN SACH DO D!A  PH1XNG QUAN L' NAM 2020 

( ...Km'the4L. r0  s6 218/BC-UBND ngày 16/11/2021 cza UBND tinh 
,<•— / 

\
\' 

\:;' Don vi: Triêu ddn 

STT Ten Qu 

K hoach näm 2020 Thi,rc hin näm 2020 

S dir dn 
31/12/2020 

S dir dn 
ngày 

31/12/2019 

Tong nguon von phát 
sinh trong näm Tng s& 

diing nguon 
vn trong 

näm 

Chênh Ich 

T6ng ngun v6n phát 
sinh trong nm Tong sir 

dyng 
nguon VOfl 

trong näm 

Chênh 1ch 
nguon 

trong nm Tong so 

Trong do: 
H trq 

NSDP (nu 
có) 

nguon 
trong näm c Tong so 

TrongdO: 
H trç tir 

NSDP (nu 
cO) ______ 

A B 1 2 3 4 5=2-4 6 7 8 9=6-8 10=1+6-8 
Tngcng 238171 52212 14499 66343 - 14131 228033 13499' 163399 64633' 302805 

I QupháttriEndttinh 161874 , 71930 39533 32397 194271 
2 Qu vi ngr&i ngheo 1 532 4 442 4 169 273 1 805 
3 Qukhuynh9ctinh 1114 7654 7526 128 1242 
4 QuphattrinKhoah9cvàCôngnghêtinh 3058 5 1000 - 995 15 1518 - 1503 1555 
5 QuhtrçipháttriEnHciptácxAtinh 7000 2000 7000 5614 5614 
6 Qu9HtrçiNongdãn 98 885 750 135 233 
7 Qukhamchcabenhchongr&inghèo 12000 12000 12000 13000 13000 13000 
8 QQyBaovmôitni&ng 11821 2032 2867 - 835 10986 

9 Qubáovévàpháttrini*ngtinhQuãngTri 40890 25615 41668 - 16053 21275 29658 - 8383 32507 

10 Qüy Phông chng thiên tai 1 830 1 445 1 445 1 445 1 445 3 275 
11 Qu5 dEn in dáp nghia 3 932, 2 394 1 923 470 4 403 
12 Qu9báotrcitréem 1 025, 888 499 888 888 499 396 492, 1517 
13 Quc(iutrq 1054 91846 50525 41321 42375 
14 Qu Nn nhán cht dc da cam tinh 227 20 - 20 20 - 20 207 

Qu5' H frçi ph nh phát triEn kinh tC 
tinh Quáng Trj 

2 206 230 2 306 - 2 076 130 

16 Qu9 Hi Chh thp do 4 000 3 259 1 967 1 292 3 259 1 967 1 292 5 292 

17 
Qu5 cOng di'ic (Trung tam Quan 1' Di tIch 
Bão tang tinh) 

3 510 2 000 1 800 200 1125 1 628 - 503 3 006 
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