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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:         /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021

 BÁO CÁO
Tình hình, kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính 

nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021,
 phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20/11/2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ  

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
UBND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động của 

các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021, phương 
hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2022 của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài 
ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi là Quỹ tài chính ngoài 
ngân sách), với các nội dung chính sau: 

I. TỔNG QUAN VỀ CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH 
TRONG NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Nam về giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh bao gồm các 
Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý, cụ thể như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam (bao gồm hoạt động của Quỹ Đầu tư 
phát triển Quảng Nam theo quy định và nhận ủy thác nguồn vốn và hoạt động 
của các Quỹ: Phát triển đất tỉnh Quảng Nam, Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam).

- Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Quảng Nam;
- Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam;
- Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam;
- Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam;
- Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam;
- Quỹ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Nam;
- Quỹ Vì người nghèo tỉnh Quảng Nam;
- Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Quảng Nam;
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- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam;
- Quỹ Vận động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Quảng Nam;
- Quỹ Phòng chống tội phạm tỉnh Quảng Nam: 
1. Xét tính chất hoạt động phân các Quỹ tài chính ngoài ngân sách theo 

hai nhóm sau: 
-  Nhóm các Quỹ có tính chất hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, bảo toàn và 

phát triển vốn gồm 03 Quỹ: Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam (bao gồm hoạt 
động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam theo quy định và nhận ủy thác 
nguồn vốn và hoạt động của các Quỹ: Phát triển đất tỉnh Quảng Nam, Hỗ trợ 
ngư dân tỉnh Quảng Nam); Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; 
Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam;

 - Nhóm các Quỹ có tính chất phục vụ an sinh xã hội, không bảo toàn và 
phát triển vốn gồm 09 Quỹ: Quỹ Khuyến học tỉnh; Quỹ Phòng chống thiên tai 
tỉnh; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Quỹ Vì người nghèo tỉnh; Quỹ Bảo trợ 
trẻ em và Đền ơn đáp nghĩa tỉnh; Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh; 
Quỹ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Nam; Quỹ vận động hỗ trợ nạn nhân 
CĐDC/ĐIOXIN tỉnh; Quỹ Phòng chống tội phạm tỉnh Quảng Nam.

Cơ bản các Quỹ tài chính ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh đều có quy 
định riêng về chế độ quản lý tài chính và hoạt động độc lập tương đối với ngân 
sách nhà nước (NSNN).

2. Tổng số dư tại thời điểm đầu năm 2021 của các Quỹ tài chính ngoài 
ngân sách là: 770.606 triệu đồng, trong đó chủ yếu là số dư của Quỹ Đầu tư phát 
triển Quảng Nam (216.422 triệu đồng, chiếm 28,14%); Quỹ Phát triển đất tỉnh 
(435.800 triệu đồng, chiếm 56,67%); Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (27.508 
triệu đồng, chiếm 3,58%); Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh (33.100 triệu đồng 
chiếm: 4,30%); các Quỹ còn lại chiếm tỷ trọng không đáng kể.

3. Ước thực hiện năm 2021, tổng số nguồn thu của các Quỹ tài chính 
ngoài ngân sách là: 521.886 triệu đồng, trong đó kinh phí ngân sách nhà nước 
cấp và hỗ trợ là: 96.033 triệu đồng, gồm: Quỹ Hỗ trợ và phát triển Hợp tác xã 
tỉnh: 7.000 triệu đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh: 7.000 triệu đồng; Quỹ Phát 
triển đất tỉnh: 1.612 triệu đồng; Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh: 7.000 triệu đồng; Quỹ 
Đầu tư phát triển: 55.121 triệu đồng; Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo tỉnh: 
17.200 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh: 500 triệu đồng; Quỹ Phòng chống 
tội phạm tỉnh: 300 triệu đồng và Quỹ Khuyến học tỉnh: 300 triệu đồng. Tổng sử 
dụng nguồn vốn của các Quỹ tài chính ngoài ngân sách ước thực hiện trong năm 
là: 699.470 triệu đồng. 

4. Ước tồn các Quỹ tài chính ngoài ngân sách cuối năm 2021 là: 593.022 
triệu đồng, trong đó: Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam: 226.148 triệu đồng; 
Quỹ Phát triển đất tỉnh: 267.466 triệu đồng; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh: 
15.412 triệu đồng; Quỹ Phòng chống thiên tai: 34.288 triệu đồng; một số Quỹ 
còn lại có số dư không đáng kể.



3

5. Do năm tài chính 2021 chưa kết thúc nên số thu, chi tài chính trong 
năm 2021 của các Quỹ bảo toàn và phát triển vốn ước thực hiện như sau: Tổng 
doanh thu thực hiện trong năm 2021 của các Quỹ: 74.701 triệu đồng; chi phí 
trong năm: 33.726 triệu đồng, chênh lệch thu chi trong năm: 40.975 triệu đồng 
(trong đó chênh lệch thu chi các Quỹ như sau: Quỹ Đầu tư phát triển Quảng 
Nam: 21.549 triệu đồng; Quỹ Phát triển đất tỉnh: 16.166 triệu đồng; Quỹ Hỗ trợ 
phát triển hợp tác xã tỉnh: 1.993 triệu đồng; Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh: 1.267 triệu 
đồng).

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CỤ THỂ CỦA MỘT SỐ QUỸ TÀI 

CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH
1. Các Quỹ có tính chất hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, bảo toàn và 

phát triển vốn
a) Quỹ Đầu tư và Phát triển Quảng Nam và các Quỹ nhận ủy thác

* Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
Tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ ước thực hiện năm 2021 khoảng 

772,809 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch, bao gồm:
- Vốn chủ sở hữu: 402,521 tỷ đồng, trong đó: Vốn điều lệ ngân sách tỉnh 

cấp: 233,521 tỷ đồng, tăng so với cuối năm 2020 là 55,121 tỷ đồng, vốn bổ sung 
từ lợi nhuận hoạt động của Quỹ (từ năm 2010 đến 2020): 132,176 tỷ đồng, quỹ 
dự phòng tài chính: 15,662 tỷ đồng; lợi nhuận chưa phân phối (dự kiến) năm 
2021: 20,918 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch.

- Vốn huy động và vốn khác: 370,532 tỷ đồng, gồm vay vốn của Ngân 
hàng Thế giới (WB): 252,003 tỷ đồng, huy động nguồn ký quỹ đảm bảo thực 
hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh là 37,662 tỷ đồng và vốn khác 80,867 tỷ 
đồng..

- Hoạt động cho vay:
Trong năm 2021, Quỹ dự kiến ký kết 04 Hợp đồng cho vay 04 dự án với 

tổng hạn mức cam kết cho vay là 142 tỷ đồng, số vốn vay dự kiến giải ngân 
trong năm là 152,860 tỷ đồng. Trong  năm, Quỹ đã triển khai quyết liệt công tác 
thu hồi nợ quá hạn và đến hạn, dự kiến thu hồi gốc đạt 52,901 tỷ đồng. Dư nợ 
cho vay của Quỹ dự kiến cuối năm 2021 đạt 512,224 tỷ đồng

- Hoạt động đầu tư trực tiếp:
Thực hiện chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh về việc dừng đầu tư, bàn giao 

các dự án Khu dân cư thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, từ 
cuối năm 2018 đến nay Quỹ đã phối hợp các Sở, ngành tham mưu HĐND, 
UBND tỉnh các thủ tục liên quan, cụ thể như sau:

+ Thực hiện các thủ tục kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành hạng mục 
cấp điện - điện chiếu sáng và đưa công trình Đầu tư xây dựng nhà ở - Khu 1 vào 
khai thác, sử dụng.
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+ Tổ chức xây dựng, phê duyệt giá khởi điểm, phương án và quyết định 
đấu giá quyền sử dụng đất để lập các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu 1 theo chủ trương của UBND tỉnh.

+ Phối hợp các bên liên quan tham mưu các thủ tục thu hồi vốn đã đầu tư 
05 Khu cho Quỹ từ nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu 1 theo chủ 
trương của UBND tỉnh.

+ Hoàn thành bàn giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án Khu 2,3,4,5 cho 
UBND thị xã Điện bàn tiếp tục quản lý, đầu tư.

- Hoạt động nhận uỷ thác: Quỹ Đầu tư nhận ủy thác quản lý toàn bộ nguồn 
vốn và hoạt động của các Quỹ: Phát triển đất, Hỗ trợ ngư dân, Bảo lãnh tín dụng 
doanh nghiệp vừa và nhỏ từ 01/11/2019. Tháng 5/2021, Quỹ đã hoàn tất thủ tục 
giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng theo Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 
09/04/2021 của UBND tỉnh.

Ước đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn nhận uỷ thác còn lại của Quỹ: Phát 
triển đất, Hỗ trợ ngư dân khoảng 618,981 tỷ đồng. 

- Về tình hình thu, chi tài chính:
Ước thực hiện đến 31/12/2021, tổng doanh thu của Quỹ là 42,970 tỷ 

đồng, đạt 119% kế hoạch, tăng 6,969 tỷ đồng, doanh thu hoạt động của Quỹ 
tăng do các hoạt động của Quỹ vượt kế hoạch, bao gồm thu lãi cho vay 26,561 
tỷ đồng, thu phí uỷ thác 3,761 tỷ đồng, thu hoạt động khác 45 triệu đồng và thu 
từ đầu tư tài chính khác 12,602 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động của Quỹ 21,421 
tỷ đồng. Chênh lệch thu - chi trước thuế ước thực hiện 2021 khoảng 21,549 tỷ 
đồng, vượt 35% kế hoạch.

* Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam 
- Về tình hình hoạt động:
Tổng nguồn vốn hoạt động Quỹ Hỗ trợ ngư dân đến cuối năm 2021: 

101,558 tỷ đồng, bao gồm:
+ Vốn ngân sách cấp: 83 tỷ đồng.
+ Vốn chênh lệch thu – chi bổ sung các năm: 5,775 tỷ đồng.
+ Vốn hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp: 11,579 tỷ đồng.
+ Chênh lệch thu chi năm 2021: 1,204 tỷ đồng.
Trong năm 2021, Quỹ dự kiến ký kết 22 Hợp đồng cho vay tài chính với 

hạn mức tín dụng 39,22 tỷ đồng để đóng mới tàu khai thác thủy sản xa bờ; dự 
kiến giải ngân trong năm số tiền là 31 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ thu hồi nợ 17 tỷ 
đồng. Dư nợ cho vay đến cuối năm 2021 dự kiến đạt 75,558 tỷ đồng với 77 tàu, 
dự kiến hoàn thành hạ thủy 108 tàu vươn khơi đánh bắt xa bờ.

- Về tình hình thu chi tài chính: 
+ Tổng thu hoạt động: 2,486 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch, bao gồm 

thu phí quản lý: 1,219 tỷ đồng; thu hoạt động tài chính: 1,266 tỷ đồng.
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+ Tổng chi hoạt động: 1,219 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch, chi phí hoạt 
động chỉ phát sinh chi phí ủy thác; nộp thuế TNDN 63 triệu đồng; chênh lệch 
thu chi năm 2021: 1,204 triệu đồng.

* Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Nam 
- Về tình hình hoạt động:
Tính đến 31/12/2021, nguồn vốn hoạt động của Quỹ Phát triển đất khoảng 

517,462 tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch, bao gồm:
+ Vốn ngân sách tỉnh cấp: 430,019 tỷ đồng.
+ Vốn tự bổ sung từ lãi tiền gửi, chênh lệch thu - chi và các Quỹ: 72,133 tỷ 

đồng.
+ Chênh lệch thu - chi năm 2021: 15,310 tỷ đồng.
Trong năm 2021: Tổng thu hoạt động: 18,709 tỷ đồng, đạt 159% so với kế 

hoạch, bao gồm thu phí ứng vốn: 1,608 tỷ đồng; thu hoạt động tài chính: 17,1 tỷ 
đồng; tổng chi cho hoạt động (chi phí ủy thác): 2,543 tỷ đồng, đạt 114% kế 
hoạch; nộp thuế TNDN: 855 triệu đồng; chênh lệch thu chi năm 2021: 15,311 tỷ 
đồng.

Kết quả hoạt động của Quỹ Phát triển đất năm 2021 có bước chuyển đáng 
kể do địa phương đã tháo gỡ được một số khó khăn, vướng mắc từ các năm 
trước, đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế 
hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 làm cho nhu cầu ứng vốn Quỹ Phát triển đất 
tăng cao hơn so với các năm trước, Tuy nhiên hoạt động ứng vốn theo cam kết 
giữa Quỹ và các địa phương, đơn vị vẫn còn thấp so với danh mục và kế hoạch 
được phê duyệt, do các nguyên nhân như sau:

- Các dự án ứng vốn địa phương đăng ký đã được UBND tỉnh phê duyệt 
danh mục nhưng khi triển khai thực hiện hầu hết gặp nhiều vướng mắc trong 
công tác chuẩn bị đầu tư dẫn đến chậm trễ nên không đáp ứng yêu cầu phê duyệt 
kế hoạch ứng vốn của Quỹ; nhiều dự án đã phê duyệt kế hoạch ứng vốn nhưng 
thực tế giải ngân không hết hoặc giải ngân rất chậm do khó khăn trong khâu bồi 
thường GPMB.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do giá bồi 
thường còn thấp, phương án bố trí tái định cư chưa phù hợp, các hộ dân chưa 
thống nhất phương án bồi thường được duyệt dẫn đến nhiều dự án bị kéo dài 
thời gian thực hiện, chậm giải ngân vốn, không hoàn thành đúng tiến độ, kế 
hoạch đã đề ra.

- Công tác bồi thường, GPMB và thi công dự án thường kéo dài.
* Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về phương án giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 965/QĐ-
UBND ngày 09/4/2021 về việc giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam theo đúng  quy định.
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b) Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam
- Về tình hình hoạt động
+ Trong năm 2021, ngân sách tỉnh cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ 07 tỷ 

đồng, lũy kế đến nay ngân sách tỉnh cấp vốn điều lệ cho Quỹ là 61,4 tỷ đồng; 
vốn ủy thác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: 15,429 tỷ đồng; vốn huy 
động: 135,722 triệu đồng.

Năm 2021, tuy  bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, nhưng các cấp Hội đã 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phát triển xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông 
dân, các dự án Quỹ cho vay hầu hết đều phát huy hiệu quả, nguồn vốn luôn 
được bảo toàn và có tích lũy dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định. Nhiều dự 
án phát huy hiệu quả cao, giúp bà con nông dân có vốn sản xuất, vươn lên làm 
giàu chính đáng, các mô hình kinh tế được nhân rộng, nhất là mô hình chăn nuôi 
bò sinh sản, mồ hình chăn nuôi gà thả vườn, nuôi tôm nước lợ, nuôi cá, trông 
cây dược liệu … được phát triển mạnh trên địa bàn cả tỉnh.

- Về tình hình cho vay: 
+ Đối với nguồn vốn ủy thác Trung ương Hội đã cho vay 4 dự án, 43 hộ 

vay với  số tiền 2,2 tỷ đồng;
+ Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh đã cho vay 28 dự án, 280 hộ vay với 

số tiền 13,6 tỷ đồng
- Về tình hình thu chi tài chính: Trong năm 2021, tổng doanh thu dự kiến 

của Quỹ khoảng 5.551 triệu đồng (chủ yếu là thu phí ứng vốn). Tổng chi phí 
hoạt động của Quỹ dự kiến khoảng 5.551 triệu đồng. 

c) Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh
- Về tình hình hoạt động
Tổng vốn điều lệ của Quỹ đến ngày 10/9/2021 là 97.463 triệu đồng, trong 

đó:
+ Vốn ngân sách cấp: 93.386 triệu đồng;
+ Vốn bổ sung từ các hoạt động của Quỹ: 4.077 triệu đồng.
Trong năm 2021, Quỹ đã tiến hành giải ngân cho vay đầu tư 55 đơn vị (42 

THT và 13 HTX) với số tiền 20.300 triệu đồng. Dư nợ dự kiến đến cuối năm là 
94.785 triệu đồng, trong đó dư nợ cho vay đầu tư là 94.495 triệu đồng và dư nợ 
hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc là 290 triệu đồng.

 Như vậy, cùng với nguồn vốn được ngân sách cấp trong năm 2021 (07 tỷ 
đồng)  và vốn đến hạn thu hồi, trên cơ sở nhu cầu vốn vay của Tổ hợp tác, Hợp 
tác xã, Hội đồng quản lý Quỹ đã chỉ đạo Quỹ thẩm tra các dự án vay vốn theo 
đúng quy định để tiến hành cho vay, giải ngân kịp thời, nguồn vốn luôn được 
bảo toàn và trích dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định. Trong năm 2021, Quỹ 
tập trung quyết liệt cho công tác thu hồi nợ gốc, đôn đốc các đơn vị vay vốn trả 
nợ vay kịp thời, đúng hạn theo hợp đồng đã ký với Quỹ. Tuy nhiên, bên cạnh kết 
quả đạt được thì cũng còn một số tồn tại là do tình hình dịch bệnh kéo dài dẫn 
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đến một số đơn vị vay vốn của Quỹ suy giảm về doanh thu, một số ngừng hoạt 
động dẫn đến chậm trể trả nợ vay cho Quỹ làm phát sinh một số khoản nợ xấu 
là: 2.658.538.000 đồng chiếm 3,14% trên tổng dư nợ cho vay.

- Về tình hình thu chi tài chính: Trong năm, tổng doanh thu dự kiến ước 
đạt 4.985 triệu đồng. Tổng chi hoạt động của Quỹ  là 2.992 triệu đồng (trong đó 
chi trích lập dự phòng rủi ro cho vay: 473 triệu đồng). Chênh lệch thu chi ước 
thực hiện 1.993 triệu đồng.

 Trong những năm qua, việc cho vay đầu tư  của Quỹ đã giúp nhiều đơn vị 
đầu tư trang thiết bị để duy trì, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đồng vốn 
trở thành điểm tựa, hỗ trợ nhiều HTX vươn lên, giúp các thành viên nâng cao 
thu nhập, xóa đói giảm nghèo, trong năm 2021 Quỹ đã được Hội đồng nhân dân 
tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2021/NQQ-HĐND ngày 19/4/2021 bổ sung hoạt 
động cho vay vốn lưu động. Nhìn chung, trong năm 2021 Quỹ hoạt động tương 
đối hiệu quả, đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch được UBND tỉnh phê 
duyệt. 

2. Nhóm các Quỹ có tính chất phục vụ phát triển kinh tế và an sinh xã 
hội, không bảo toàn và phát triển vốn: 

a) Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam

Quỹ Khuyến học tỉnh được hình thành trên cơ sở hợp nhất 03 Quỹ: Quỹ 
Khuyến học, Quỹ Học bổng Chan Chu và Quỹ học bống Đất Quảng. Năm 2021, 
số dư đầu năm của Quỹ: 5.852 triệu đồng. Nguồn thu của Quỹ trong năm là 
5.039 triệu đồng (trong đó có 300 triệu ngân sách tỉnh hỗ trợ). Trong năm, Quỹ 
đã cấp 4.416 suất học bổng, hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo, gia đình học sinh, 
sinh viên, giáo viên bị thiệt hại do bão, lũ, học sinh đạt thành tích cao trong học 
tập, đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phòng 
trào khuyến học với tổng số tiền 5.402 triệu đồng. Tồn Quỹ hiện nay  là 5.489 
triệu đồng sẽ tiếp tục chi đến cuối năm 2021 và các năm tiếp theo.

b) Quỹ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ tỉnh Quảng Nam
Năm 2021, số dư đầu năm của Quỹ: 509 triệu đồng; tổng thu trong năm 28 

triệu đồng, tổng số chi cấp học bổng trong năm 64 triệu đồng. Tồn Quỹ hiện nay 
473 triệu đồng sẽ tiếp tục chi đến cuối năm 2021 và các năm tiếp theo.

c) Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch của Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội, Quỹ đã ban hành các văn bản vận động nguồn Quỹ Đền 
ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em. Tuy nhiên, thực hiện theo Nghị quyết số 22/NQ-
HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm nâng cao hiệu quả công tác huy động, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp 
của người dân trên địa bàn tỉnh; theo đó, Quỹ vận động trên tinh thần đóng góp 
tự nguyện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân nên gặp rất 
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nhiều khó khăn, đời sống của cán bộ công nhân không ổn định nên chưa tham 
gia đóng góp xây dựng Quỹ như các năm trước đây.

Năm 2021, số dư đầu năm của Quỹ: 4.605 triệu đồng. Trong năm Quỹ thu 
được: 687 triệu đồng từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa và 887 triệu đồng từ Quỹ 
Bảo trợ trẻ em từ các cơ quan, đơn vị (trong đó ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ: 
500 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em). Tổng số thu được: 2.074 triệu đồng; số 
tiền đã chi đến thời điểm hiện nay: 1.642 triệu đồng. Tồn quỹ: 5.038 triệu đồng 
sẽ tiếp tục chi trong năm 2022. 

d) Quỹ Vì người nghèo tỉnh Quảng Nam 
Năm 2021, số dư Quỹ đầu năm là 874 triệu đồng; ước thu trong năm 2021 

từ các cơ quan, đơn vị là 923 triệu đồng; tổng chi hoạt động năm 2021 chủ yếu 
là chi hỗ trợ xóa nhà tạm bợ, nhà dột nát, thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, … 
với số tiền chi đến thời điểm hiện nay: 1.641 triệu đồng. Số tiền tồn quỹ: 156 
triệu đồng, sẽ tiếp tục chi trong năm 2022.

đ) Quỹ Vận động hỗ trợ nạn nhân CĐDC/ĐIOXIN tỉnh
Do tình hình dịch Covid-19 xuất hiện từ đầu năm nên tình hình vận động 

gặp nhiều khó khăn nhất là vào dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và dịp ngày 
10/8 Ngày vì nạn nhân CĐDC/Đioxin. Tuy vậy, nhờ sự giúp đỡ của Trung ương 
Hội Nạn nhân CĐDC/ĐIOXIN hỗ trợ 420 triệu đồng để mua bò, sửa chữa nhà ở, 
tặng mẹ Việt Nam Anh hùng và Tổ chức Hoa quỹ vì hòa bình hỗ trợ 419 triệu 
đồng giúp nạn nhân và trẻ khuyết tật sửa chữa nhà ở tại thành phố Tam Kỳ.

Năm 2021, số dư đầu năm của Quỹ là: 764 triệu đồng; số thu vận động 
được trong năm dự kiến: 1.200 triệu đồng;  số chi dự kiến trong năm 1.550 triệu 
đồng. Tồn quỹ đến cuối năm là 414 triệu đồng.

e) Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam
Năm 2021, số dư đầu năm của Quỹ là: 33.100 triệu đồng; số thu từ các cơ 

quan, đơn vị ước trong năm: 4, 985 triệu đồng; số chi ước trong năm: 3,797 triệu 
đồng. Tồn quỹ ước cuối năm 2021: 34.288 triệu đồng.

g) Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Quảng Nam
Năm 2021, ngân sách tỉnh cấp cho Quỹ: 17.200 triệu đồng. Kinh phí đã sử 

dụng trong năm là 14.506 triệu đồng, số dư đến cuối năm 2021 là 2.694 triệu 
đồng.

Trong năm 2021, thực hiện chi từ quỹ hỗ trợ tổng cộng 36.932 hồ sơ, kinh 
phí hỗ trợ là 14.310 triệu đồng; chi hoạt động thường xuyên tại bộ phận Thường 
trực BQL Quỹ tổng cộng 196 triệu đồng.

Trong năm 2021, với nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, Quỹ đã phân bổ kịp 
thời đến 25 đơn vị KCB trên địa bàn tỉnh theo quý, đảm bảo cân đối theo từng 
đơn vị y tế, đặc biệt quan tâm đến các Bệnh viện, Trung tâm y tế có số người 
nghèo và người đồng bào DTTS sinh sống tại các xã khó khăn. Qua đó, đã giúp 
cho người nghèo, dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, đối tượng chính sách 
giảm bớt khó khăn trong quá trình điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh công 
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lập, Bệnh nhân được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và chi phí khám chữa bệnh hiểm 
nghèo cao vượt mức chi trả của BHYT. Nhìn chung, Quỹ hoạt động tương đối 
có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy 
nhiên, do tình hình dịch bệnh covid 19 nên số lượng bệnh nhân điều trị tại các 
cơ sở y tế giảm, dẫn đến việc sử dụng kinh phí chi hỗ trợ cho bệnh nhân chưa 
đạt so với dự toán.

h) Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
Năm 2021, số dư của Quỹ đầu năm là: 27.508 triệu đồng; ước thu trong 

năm: 150.022 triệu đồng; số chi ước thực hiện đến cuối năm: 162.118 triệu 
đồng; số dư nguồn đến cuối năm 2021 khoảng: 15.412 triệu đồng (chủ yếu là 
nguồn trồng rừng thay thế).

Công tác quản lý, sử dụng nguồn tài chính của Quỹ đảm bảo theo quy 
định. Trong năm 2021, Quỹ đã chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay 
thế cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và các Ban Quản lý 
trồng rừng huyện theo đúng quy định hiện hành.

i) Quỹ Phòng chống tội phạm tỉnh Quảng Nam
 Trong năm 2021, tổng nguồn thu của Quỹ là 585 triệu đồng, trong đó số 

dư năm 2020 chuyển sang là 285 triệu đồng và nguồn ngân sách tỉnh cấp kinh 
phí hỗ trợ hoạt động của Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh với số tiền 300 triệu 
đồng.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1817/QĐ-
UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh và theo dõi kết quả đấu tranh phòng 
chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã tham 
mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đột xuất bằng tiền cho 02 tập thể và 03 cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy trên 
địa bàn tỉnh với số tiền 55 triệu đồng. Dự kiến đến cuối năm 2021, chi thưởng 
cho 20 tập thể và 05 cá nhân và dự chi hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đốt xuất cho 
02 gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm và ma túy bị thiệt 
hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản với tổng số tiền ước chi là 400 triệu đồng. Số 
kinh phí chưa sử dụng của Quỹ Phòng chống tội phạm tỉnh sẽ tiếp tục được chi 
trả theo quy định, số dư còn lại được chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục sử 
dụng theo quy định.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ TÀI CHÍNH 
NGOÀI NGÂN SÁCH TRONG NĂM 2021

Cơ bản các Quỹ tài chính ngoài ngân sách đã thực hiện theo đúng kế 
hoạch tài chính năm 2021 được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện thu, chi 
theo đúng quy định; các Quỹ hoạt động phù hợp theo mục tiêu đề ra, đã huy 
động thêm nguồn lực tài chính từ các tổ chức, cá nhân để cho vay, ứng vốn đầu 
tư xây dựng kết cấu hạ tầng, sửa chữa đóng mới tàu đánh bắt hải sản xa bờ, để 
sản xuất kinh doanh… và hỗ trợ cho các hoạt động nhằm giúp cho các bệnh 
nhân nghèo, học sinh, sinh viên và các gia đình, cá nhân gặp khó khăn hoạn nạn, 
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ốm đau, thiên tai… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an 
sinh xã hội tại địa phương.

Bên cạnh mặt tích cực trên, các Quỹ tài chính ngoài ngân sách cũng còn 
một số mặt hạn chế, đó là:

- Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nguồn tiếp 
nhận ủng hộ của các Quỹ có tính chất phục vụ phát triển kinh tế và an sinh xã 
hội, không bảo toàn và phát triển vốn gặp một số khó khăn, chưa đáp ứng được 
yêu cầu hỗ trợ cũng như triển khai các hoạt động xã hội, các dự án giáo dục 
dừng hoạt động trong thời gian dài, không phát sinh nguồn thu nên gặp khó 
khăn trong việc trả nợ; một vài dự án đang trong giai đoạn hoàn thành đưa vào 
sử dụng cũng gặp khó khăn trong khâu nhập khẩu máy móc, thiết bị từ nước 
ngoài. 

- Một số Quỹ tài chính ngoài ngân sách mặc dù trong năm 2021 đã có 
nhiều cố gắng trong công tác cho vay, ứng vốn, giải ngân kể cả các hoạt động 
quảng bá, thông tin cho các đơn vị, địa phương được biết, tuy nhiên hoạt động 
vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, số dự án cho vay, ứng vốn còn ít, giải ngân vẫn 
còn thấp nên tồn quỹ vẫn còn cao; 

- Số giải ngân vốn ứng từ Quỹ Phát triển đất chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Trong năm số dư của một số Quỹ còn lớn. Huy động vốn ngoài ngân 
sách còn hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách nhà nước cấp.

V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC QUỸ TÀI 
CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Quảng Nam:
Tiếp tục chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp Quỹ Hỗ trợ 

Hợp tác xã tỉnh căn cứ theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 
31/3/2021 của Chính phủ và các văn bản có liên quan để tham mưu thực hiện 
chuyển đổi mô hình theo đúng quy định (thực hiện các thủ tục chuyển đổi từ quý 
1/2022 để đảm bảo thời gian đi vào hoạt động theo quy định).

2. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động 
của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; kiện toàn tổ chức bộ máy quản 
lý, nâng cao năng lực cán bộ, bảo đảm quản lý, sử dụng nguồn lực của các Quỹ 
có hiệu quả, công khai, minh bạch.

3. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của từng quỹ tài chính nhà nước 
để cơ cấu lại, sáp nhập, dừng hoạt động hoặc giải thể đối với các quỹ trùng lặp 
về mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, không có khả năng độc lập về tài 
chính tự cân đối thu chi, hoạt động không hiệu quả hoặc trùng nguồn thu, nhiệm 
vụ chi với ngân sách nhà nước.

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao năng lực cán bộ, đảm bảo 
quản lý, sử dụng nguồn lực của quỹ có hiệu quả, công khai, minh bạch; nâng cao 
tính độc lập và khả năng tự cân đối quỹ, hạn chế bao cấp từ ngân sách nhà nước.
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5. Đối với các Quỹ thuộc nhóm có tính chất cho vay, ứng vốn: Ban điều 
hành, Giám đốc các Quỹ phải tích cực tìm kiếm các dự án để mở rộng hoạt động 
cho vay, tìm kiếm, thẩm định các dự án có đủ điều kiện để ứng vốn cho các địa 
phương, đơn vị, tạo quỹ đất sạch để thực hiện việc đấu giá khai thác quyền sử 
dụng đất, để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm giảm số 
dư tồn quỹ phát huy hiệu quả việc sử dụng vốn.

6. Đối với các Quỹ thuộc nhóm có tính chất phục vụ an sinh xã hội phải 
tăng cường vận động tìm kiếm các nguồn vốn ngoài ngân sách nhằm đảm bảo 
nguồn để chi hoạt động, giảm nguồn vốn bổ sung từ ngân sách cấp, đảm bảo 
theo đúng quy định.

7. Đề nghị Trung ương xem xét ban hành Luật quản lý các quỹ tài chính 
nhà nước ngoài ngân sách để tạo cơ sở pháp lý thống nhất và đồng bộ trong 
công tác quản lý nhà nước, nhất là các nội dung về điều kiện thành lập Quỹ, 
nguyên tắc thu, chi và cơ chế vận hành, cơ chế kiểm soát của các cơ quan nhà 
nước đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

VI. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022
Căn cứ vào kế hoạch tài chính năm 2022 của các Quỹ tài chính ngoài 

ngân sách, dự kiến tổng số thu năm 2022 của các Quỹ khoảng: 581.859 triệu 
đồng; tổng số chi của các Quỹ trong năm 2022 khoảng: 899.943 triệu đồng; tồn 
quỹ đến cuối năm 2022 khoảng: 272.244 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam 
a) Kế hoạch tài chính Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam
Năm 2022, dự kiến tổng doanh thu kế hoạch 2022 khoảng 44 tỷ đồng, 

tăng 416 triệu đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2021, bao gồm: Thu lãi cho 
vay: Doanh thu lãi cho vay dự kiến khoảng 33 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 
trước; thu phí nhận ủy dự kiến khoảng 4,989 tỷ đồng; tăng 1,228 tỷ đồng, tăng 
33% so với năm 2021; thu lãi tiền gửi khoảng 6,011tỷ đồng, giảm khoảng 52% 
so với năm 2021.

Tổng nguồn vốn hoạt động kế hoạch năm 2022 của Quỹ khoảng 800 tỷ 
đồng, tăng 27,2 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện 2021, dự kiến tăng vốn điều 
lệ ngân sách cấp theo phương án tăng vốn điều lệ đã được HĐND tỉnh phê 
duyệt. Căn cứ nhu cầu của Quỹ trong năm 2022, tình hình hoạt động của Quỹ 
trong năm 2021 và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh. Dự kiến ngân sách tỉnh 
cấp bổ sung vốn điều lệ trong năm 2022 cho Quỹ là 20 tỷ đồng.

b) Kế hoạch tài chính Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Nam
Dự kiến tổng thu hoạt động khoảng: 11,2 tỷ đồng, bao gồm thu từ phí ứng 

khoảng: 4,261 tỷ đồng, thu đầu tư tài chính: 6,938 tỷ đồng; tổng chi hoạt động 
khoảng: 3,6 tỷ đồng (chi phí ủy thác), nộp thuế TNDN khoảng 347 triệu đồng; 
chênh lệch thu chi: khoảng 7,254 tỷ đồng. Vốn hoạt động theo kế hoạch cam kết 
cho vay năm 2022 của Quỹ dự kiến là 650 tỷ đồng.
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Căn cứ tình hình hoạt động của Quỹ trong năm 2021 và kế hoạch thu hồi 
nợ, giải ngân trong năm 2022, UBND tỉnh dự kiến vẫn chưa xem xét cấp vốn 
cho Quỹ trong năm 2022.

c) Kế hoạch tài chính Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch năm 2022, tổng thu hoạt động nguồn Quỹ Hỗ trợ ngư dân 

khoảng: 2,283 tỷ đồng, bao gồm thu từ phí quản lý khoảng: 1,4 tỷ đồng, thu đầu 
tư tài chính: 883 triệu đồng; tổng chi hoạt động khoảng: 1,4 tỷ đồng (chi phí ủy 
thác), nộp thuế TNDN 44 triệu đồng, chênh lệch thu chi: khoảng 838 triệu đồng. 

 Căn cứ nhu cầu vốn trong năm 2022 và số dư tồn quỹ đến cuối năm 
2021, tình hình hoạt động của Quỹ trong năm 2022; dự kiến ngân sách tỉnh cấp 
bổ sung vốn điều lệ trong năm 2022 cho Quỹ là: 07 tỷ đồng (bằng năm 2021).

2. Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam 
Dự kiến nguồn vốn dùng cho vay trong năm 2022 của Quỹ là 44 tỷ đồng 

từ nguồn thu hồi nợ gốc năm 2022 là 30 tỷ đồng, nguồn còn tồn Quỹ đến cuối 
năm 2021;  căn cứ nhu cầu cho vay năm 2022 của Quỹ và khả năng cân đối của 
ngân sách, dự kiến ngân sách tỉnh cấp bổ sung vốn điều lệ trong năm 2022 cho 
Quỹ là 07 tỷ đồng (bằng năm 2021) để đảm bảo vốn điều lệ của Quỹ 100 tỷ 
đồng theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh và cho vay vốn lưu động. 

3. Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam
Dự kiến nhu cầu vay vốn trong năm 2022 là 37,35 tỷ đồng, trong đó thu 

hồi vốn đến hạn là 25,35 tỷ đồng; đề nghị Trung ương Hội cấp ủy thác 02 tỷ 
đồng; căn cứ nhu cầu vốn trong năm 2022, số dư tồn quỹ đến cuối năm 2021 và 
tình hình hoạt động của Quỹ trong năm 2021, dự kiến ngân sách tỉnh cấp bổ 
sung vốn điều lệ trong năm 2022 cho Quỹ là 07 tỷ đồng (bằng năm 2021). Ước 
thu phí cho vay năm 2022 là 6,324 triệu đồng và dự toán chi là 6,278 triệu đồng. 
Chênh lệch thu chi 46 triệu đồng.

 4. Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam.
Dự kiến tổng số thu Quỹ trong năm 2022: 30.000 triệu đồng, tổng số chi 

Quỹ trong năm 2022 dự kiến: 10.000 triệu đồng. Quỹ được phép sử dụng không 
quá 3% tổng số thu Quỹ phát sinh trong năm 2022 để chi thù lao cho lực lượng 
trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ. 

5. Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam
Hiện nay, do số lượng học sinh, sinh viên diện nghèo, khó khăn nhiều và 

số gia đình học sinh bị ảnh hưởng do bão, lũ năm 2020 vẫn chưa khắc phục hết, 
bên cạnh đó dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động nhiều đến kinh 
tế gia đình của học sinh nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, 
mục tiêu của Quỹ đặt ra trong năm 2022 là tiếp tục huy động tốt các tổ chức, tập 
thể, cá nhân trong và ngoài nước, trong đó chú trọng phát triển các chương trình 
dự án học bổng của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài giúp các em học sinh, 
sinh viên của tỉnh có điều kiện và động lực học tập; khen thưởng các học sinh, 
sinh viên có thành tích học tập tốt.



13

Theo kế hoạch hoạt động và điều lệ quỹ, hằng năm Quỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ 
học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, khó khăn; học sinh, sinh viên có cha bị 
tử nạn trong cơ bão số 1 Chan Chu và khen thưởng cho các học sinh, sinh viên 
có thành tích học tập tốt. Dự kiến tổng số thu Quỹ trong năm 2022: 5.250 triệu, 
tổng số chi Quỹ trong năm 2022: 5.400 triệu đồng.

 Dự kiến ngân sách tỉnh cấp hỗ trợ bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ trong 
năm 2022 là: 300 triệu đồng (bằng năm 2021) để cùng với nguồn vốn Quỹ huy 
động được trong năm để chi cho cho các hoạt động của Quỹ như chi cấp học 
bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học…

6. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam
Căn cứ hoạt động của Quỹ trong năm 2021 cùng với sự hỗ trợ của Quỹ 

Bảo trợ trẻ em Việt Nam, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (AOGWWR, 
CHIA), tổ chức Trả lại Tuổi thơ, Chương trình nhịp tim Việt Nam, … Quỹ dự 
kiến kế hoạch năm 2022 như sau:

Dự kiến tổng số thu Quỹ trong năm 2022: 2.100 triệu đồng, theo nhu cầu 
hoạt động của Quỹ; dự kiến ngân sách tỉnh cấp trong năm 2022 cho Quỹ: 500 
triệu đồng (bằng năm 2021), để cùng với nguồn Quỹ huy động trong năm để chi 
cho các hoạt động bảo trợ trẻ em, như chi hỗ trợ đột xuất trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn bị ốm đau, bệnh tật, tặng quà cho trẻ em nhân dịp tết nguyên đán, tết 
trung thu, ngày quốc tế thiếu nhi…, tổng số chi Quỹ trong năm 2022 dự kiến: 
2.050 triệu đồng.

7. Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Quảng Nam
Trong năm 2022, Quỹ dự kiến hỗ trợ tổng cộng 31.293 hồ sơ, trong đó 

nhu cầu chi hỗ trợ cho các bệnh nhân thuộc hộ nghèo, bệnh nhân người đồng 
bào dân tộc thiểu số, chi hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, chi hỗ trợ cho 
bệnh nhân là trẻ em mổ tim bẩm sinh theo Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 
09/7/2014 của UBND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ chi khám, chữa bệnh người 
nghèo theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngay 01/3/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ: 16.000 triệu đồng và kinh phí chi cho hoạt động quản lý Quỹ: 200 
triệu đồng. Dự kiến ngân sách tỉnh cấp hỗ trợ trong năm 2022 cho Quỹ: 16.000 
triệu đồng để chi hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định và chi hoạt động quản 
lý Quỹ.

 8. Quỹ Phòng chống tội phạm tỉnh Quảng Nam
Quỹ Phòng chống tội phạm là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, 

được thành lập để hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. 
Nguồn thu của Quỹ từ ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn tài trợ, đóng góp tự 
nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân  trong và ngoài nước phục 
vụ công tác phòng, chống tội phạm. Nội dung chi và mức chi theo quy định tại 
tại Điều 4 Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh. Căn 
cứ vào dự toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Quỹ Phòng chống tội phạm tỉnh do 
Công an tỉnh Quảng Nam lập, dự kiến ngân sách tỉnh cấp dự toán trong năm 
2022 cho Quỹ để hỗ trợ cho Quỹ chi các hoạt động dự kiến trong năm là: 200 
triệu đồng.
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Tổng hợp kế hoạch năm 2022 dự kiến ngân sách tỉnh cấp vốn điều lệ và 
hỗ trợ vốn hoạt động cho một số Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 58.000 
triệu đồng.

                        (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
Kính báo cáo HĐND tỉnh khóa X theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT TU, HĐND tỉnh (b/c);
- UBMT TQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- VP TU, VP HĐND tỉnh, VP Đoàn ĐBQH;
- Các Sở: TC, KH&ĐT, Nội vụ, GD&ĐT, 
LĐTB&VH, Y tế, GTVT, NN&PTNT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Hội Nông dân;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Tỉnh đoàn;
- Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN, KGVX, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang


		2021-11-30T14:23:34+0700
	Quảng Nam


		2021-11-30T14:24:43+0700
	Quảng Nam


		2021-11-30T14:24:46+0700
	Quảng Nam


		2021-11-30T14:24:47+0700
	Quảng Nam


		2021-11-30T14:24:48+0700
	Quảng Nam




