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 TỈNH ỦY BÌNH THUẬN           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
    *     
          Số 2162-CV/TU                              Phan Thiết, ngày 07 tháng 7 năm 2015 
V/v tăng cường công tác quản lý  
    các nguồn quỹ, nguồn vốn 
 
                                     Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

               - Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. 
                                         

Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
chính trị - xã hội tỉnh đã thực hiện việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn, nguồn 
quỹ đảm bảo đúng quy định hiện hành; đa số các nguồn vốn, nguồn quỹ đều có 
quy chế, quy định quản lý, sử dụng; có chú ý công tác kiểm tra, giám sát, qua đó 
nắm bắt tình hình và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các sai phạm. 

Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn, nguồn quỹ còn một số 
hạn chế đó là: công tác tập huấn, hướng dẫn về quản lý, sử dụng các nguồn vốn, 
nguồn quỹ của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được thường xuyên; 
việc kiểm tra, quản lý các loại quỹ có nơi, có lúc chưa chặt chẽ; do đó, vẫn còn xảy 
ra một số vụ việc chiếm dụng quỹ, chiếm dụng vốn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
để cho vay sai mục đích, sai đối tượng... 

Để thực hiện tốt hơn công tác vận động, quản lý và sử dụng các nguồn 
quỹ, nguồn vốn trong thời gian đến; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thực hiện một số 
nội dung sau: 

1- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc tinh thần Công văn số 1119-CV/TU, 
ngày 03/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó chú ý: “... các cơ quan, 
đơn vị, địa phương không được tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, 
đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp bằng tiền lương, thu nhập 
để xây dựng các loại quỹ khi chưa có chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy và Uỷ 
ban nhân dân tỉnh...”. 

2- Tổ chức rà soát, bổ sung các quy chế, quy định về việc quản lý và sử 
dụng từng loại quỹ, nguồn vốn theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên  
kiểm tra, theo dõi, đối chiếu các nguồn vốn, nguồn quỹ ở các cấp thuộc trách 
nhiệm của tổ chức mình quản lý.  

3- Thực hiện việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, các nguồn vốn đảm bảo 
đúng mục đích, đúng quy định; trong đó, chú ý phát huy ý nghĩa, mục đích và góp 
phần nâng cao hiệu quả sử dụng các loại quỹ, các nguồn vốn nhằm giúp đỡ đoàn 
viên, hội viên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. 
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4- Kịp thời củng cố, kiện toàn; xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế hoạt 
động của các Ban quản lý, Ban điều hành quỹ, nguồn vốn theo hướng chặt chẽ, 
nêu rõ trách nhiệm từng thành viên. 

5- Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ kỹ năng quản lý tài chính, quản lý 
các nguồn quỹ, nguồn vốn cho đội ngũ cán bộ trong các đợt tập huấn nghiệp vụ công 
tác định kỳ. 

6- Kết thúc đợt vận động các loại quỹ và định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả 
vận động, quản lý và sử dụng các nguồn quỹ, nguồn vốn cho Thường trực Tỉnh ủy 
(qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) để theo dõi chỉ đạo./.  

 
 Nơi nhận:      T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Như trên;            BÍ THƯ 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 
- Lưu Văn Phòng Tỉnh ủy.                                                            (đã ký và đóng dấu)   
 
 
 
           Nguyễn Mạnh Hùng 


