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Kính gửi: UBND Thành phố Hà Tĩnh. 

Thực hiện Công văn số 2525/UBND-VP ngày 24/10/2022 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh về việc giao xử lý đơn thư của công dân tổ dân phố 9, 

phường Bắc Hà, UBND phường báo cáo kết quả giải quyết như sau: 

1. Việc quản lý thu chi quỹ tổ dân phố hàng năm 

Hằng năm, việc thu quỹ tổ dân phố đều đưa ra họp bàn thống nhất phương 

án mức thu là 200.000 đồng/hộ /năm tại cuộc họp Nhân dân. Tổ dân phố thu quỹ 

có danh sách các hộ nộp tiền theo từng tổ liên gia. Quỹ tổ dân phố do bà Lương 

Thị Vân Làm thủ quỹ, có sổ sách theo dõi, các nội dung thu chi vào sổ rõ ràng, 

cuối năm có tổng hợp báo cáo Liên đoàn cán bộ và Tổ trưởng tổ dân phố, có ký 

nhận chốt tồn quỹ hàng năm. Việc thu, chi quỹ hàng năm như sau: 

+ Tồng quỹ năm 2019 chuyển sang: 14.760.000 đồng. 

+ Năm 2020: tổng thu 49.800.000 đồng; tổng chi: 28.566.000 đồng. 

+ Năm 2021: tổng thu 49.900.000 đồng; tổng chi: 42.370.000 đồng.  

+ Năm 2022: tổng thu 44.800.000 đồng; tổng chi: 46.945.000 đồng. 

+ Đến thời điểm kiểm tra tồn quỹ tổ dân phố còn: 41.379.000 đồng. 

2. Hàng năm không công khai báo cáo tài chính quỹ tổ dân phố trước dân 

Trong 3 năm có thông qua báo cáo tài chính tại các cuộc họp của cấp ủy, 

liên đoàn cán bộ. Năm 2019, 2020 có công khai tài chính trước dân, năm 2021 

do dịch Covid-19 bùng phát, không họp được dân nên mới công khai tài chính 

đến cấp ủy, chi bộ và liên đoàn cán bộ; Thiếu công khai tài chính cuối nhiệm kỳ 

tổ trưởng 2019-2022. 

3. Việc bàn giao, thu, chi quỹ còn tồn đọng sau khi sáp nhập tổ dân phố 

cuối năm 2019 

Tổ dân phố 9 sau sáp nhập từ tổ dân phố 14 cũ và ½ tổ dân phố 15 cũ đã 

tổ chức bàn giao quỹ tổ dân phố với tổng số tiền bàn giao lại từ 2 tổ dân phố cũ 

là: 17.376.000 đồng. Đã tổ chức họp và có biên bản bàn giao cho tổ dân phố 9 

mới. 

4. Việc vận động Nhân dân, nộp lên phường và giữ lại số tiền ủng hộ 

đồng bào miền Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19 số tiền khoảng 

15 triệu đồng. 

Qua kiểm tra sổ sách chứng từ và các nội dung chi: chứng từ lưu giữ đầy 

đủ, rõ ràng, cụ thể bao gồm: Danh sách các hộ dân ủng hộ nộp theo từng liên gia 



có ký nộp đầy đủ, có bàn giao cho trưởng ban công tác mặt trận. Số tiền ủng hộ 

của các liên gia trùng khớp với số liệu tổng hợp của Ban Công tác mặt trận tổ 

dân phố; Tổng số tiền Nhân dân ủng hộ cuộc vận động đồng bảo Miền Nam là: 

15.790.000 đồng, trong đó đã chi: mua thực phẩm hiện vật bao gồm 30 thùng 

mỳ tôm; 4kg cá, tép khô, bao bì với số tiền: 3.750.000 đồng và chi mua đồ dùng 

phòng chống dịch cho các thành viên tại tổ dân phố: 800.000 đồng. Như vậy 

tổng số tiền đã chi: 4.550.000 đồng, còn lại số tiền 11.240.000 đồng. Tháng 

11/2021 trích từ nguồn quỹ này ủng hộ cuộc vận động “Sóng và máy tính cho 

em” do MTTQ Thành phố phát động: 2.240.000 đồng, còn lại số tiền tồn tại 

quỹ: 9.000.000 đồng. 

Kết quả kiểm tra có ý kiến như sau: 

- Qua kiểm tra, đối chiếu thì hiện nay số tiền 9.000.000 đồng đang được 

quản lý tại nguồn quỹ phòng chống dịch của tổ dân phố và đã bàn giao tiền cho 

Thủ quỹ là Bà Lương Thị Vân quản lý. Có báo cáo thu chi rõ ràng từng hạng 

mục, có sổ sách ký nhận. 

- Tồn tại của tổ là: Đã thực hiện cuộc vận động rất có hiệu quả nhưng việc 

thực hiện chi nộp chưa kịp thời. Tuy nhiên, do khách quan tại thời điểm vận 

động bằng hiện vật ủng hộ đồng bào Miền Nam thời gian gấp rút, tại thời điểm 

ủng hộ bằng hiện vật nộp lên MTTQ phường thì số tiền thực tế thu được tại thời 

điểm đó chỉ được 3.750.000 đồng, sau đó Nhân dân lại tiếp tục ủng hộ bằng tiền 

lên nhưng MTTQ phường đã ngừng tiếp nhận ủng hộ nên mới có tình trạng dư 

tiền vận động tại tổ dân phố. 

* Đề xuất: Đề nghị tổ dân phố khẩn trương họp dân trong thời gian sớm 

nhất để công khai cho Nhân dân biết số tiền còn dư của cuộc vận động và xin ý 

kiến của Nhân dân trong việc xử lý nguồn vận động nêu trên.  

Vậy UBND phường báo cáo để Ban Thường vụ Đảng ủy phường và 

UBND thành phố được biết./. 
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