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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2019 
 
  

Thực hiện Công văn số 191/SNV-TCBC&TCPCP ngày 25/02/2020 của 

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tổng kết công tác quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo tổng kết công tác 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2019 trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 

I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ 

TỪ THIỆN 

1. Về tổ chức  

a) Tổng số quỹ trên địa bàn huyện quản lý 

- Tổng số quỹ trên địa bàn huyện quản lý: 21 quỹ, Trong đó: 

+ Quỹ có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện: 09 quỹ, gồm các quỹ: 

Quỹ Vì người nghèo; quỹ Đền ơn đáp nghĩa; quỹ Bảo trợ trẻ em; quỹ Nạn nhân 

chất độc da cam Dioxin; quỹ Nhân đạo; quỹ Hỗ trợ hiến máu tình nguyện; quỹ 

Xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”; quỹ Tiếp bước cho em đến trường và quỹ 

Khuyến học. 

+ Quỹ có phạm vi hoạt động trên địa bàn xã: 12 quỹ (Quỹ khuyến học). 

b) Số quỹ thành lập mới trong năm 2019: Không. 

c) Tổng số quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh có chi nhánh 

hoặc văn phòng đại diện đặt tại địa phương: Không. 

2. Về hoạt động 

Hiện nay, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập và hoạt động trên 

địa bàn huyện có 70% quỹ có nhân sự  làm việc kiêm nhiệm, nhân sư ̣các quỹ 

đươc̣ kiện toàn kịp thời khi các cơ quan, đơn vị quản lý quỹ có biến động về 

nhân sự. Trong năm 2019, các loại quỹ được duy trì ổn định mang lại hiệu quả 

nhất định, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và phát huy có hiệu 

quả các nguồn lực xã hội trong và ngoài huyện.  

3. Về tài chính 

- Tổng số kinh phí năm 2018 chuyển sang: 459.846.500 đồng. 

- Tổng thu trong năm: 565.002.000 đồng. 

Trong đó: 

+ Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước: 

480.002.000 đồng. 
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+ Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài: 

Không. 

+ Thu từ các nguồn khác: 85.000.000 đồng. 

- Tổng chi trong năm 2019: 412.266.000 đồng.  

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUỸ XÃ HỘI, QUỸ 

TỪ THIỆN 

Để tổ chức quản lý các quỹ xã hội, quỹ từ thiện kịp thời, hiệu quả, trong 

năm 2019, UBND huyện tiếp tục duy trì triển khai thực hiện tốt Nghị định số 

30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động 

của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 

của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 

định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

Trên cơ sở Quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý nhà 

nước đối với các loại quỹ có phạm vi hoạt động trên địa bàn cấp huyện, cấp xã, 

hàng năm UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng quỹ đảm 

bảo hiệu quả, đúng mục đích; tổng hợp, báo cáo cấp trên về đánh giá tình hình 

hoạt động, quản lý các loại quỹ trên địa bàn huyện đúng nội dung và thời gian 

quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Những kết quả đạt được  

 Các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm 

chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp tổ chức triển khai thực hiện 

vận động cán bộ , công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân , các đoàn viên , 

hôị viên tích cực tham gia, hưởng ứng đóng góp các quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

 Ban Chỉ đạo Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện từ huyện đến cơ sở thường 

xuyên được củng cố và kiện toàn khi có thay đổi nhân sự; chủ động xây dựng, 

triển khai kế hoạch và tham mưu cho UBND các cấp phát động phong trào 

quyên góp xây dựng quỹ. Công tác tuyên truyền, vận động các loại quỹ được 

triển khai đồng bộ, kịp thời ở cơ quan, đơn vị, thôn bản, khu phố. 

 Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục 

đích, đúng đối tượng, góp phần hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo 

dục, y tế và phát triển cộng đồng góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn 

cho đối tượng chính sách, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

 Cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo một số sơ quan, đơn vị chưa thực sự quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động các tập thể, cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân tham gia ủng hộ quỹ. Ban Chỉ đạo một số quỹ xã hội, quỹ 

từ thiện hoạt động chưa thường xuyên, chưa phát huy hiệu quả. 
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 Cán bộ , công chức , viên chức công tác taị các cơ quan , đơn vi ̣ cơ bản 

tham gia đóng góp đầy đủ các loaị quỹ xa ̃hôị , từ thiêṇ do các cơ quan , đơn vi ̣ 

quản lý và sử dụng quỹ phát động . Tuy nhiên, mức đóng gó p còn thấp nên số 

quỹ thu được hàng năm chưa cao ; chưa kêu goị đươc̣ đông đảo các doanh 

nghiệp, nhà hảo tâm tham gia đóng góp vào quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Sở Nội vụ mở hội nghị triển khai Nghị định số 93/2019-NĐ-CP 

ngày 21/3/2020 về quản lý, tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thay 

thế Nghị định sô 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.  

Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động, quản lý quỹ xã hội từ 

thiện năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập./. 
 

 Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Vi Văn Đông 
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