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  HỘI CHẤT LƯỢNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                        ------------------                                                         ---------------------        

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2013 

 
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TRA   

TẠI HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 
 

 
Căn cứ theo: 
-Điều 6, điều 7 Chương III; điều 21, điều 22, điều 23, điều 24 Chương V  
của Điều lệ Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh; 
-Căn cứ Quy chế tài chính của Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh;  
-Căn cứ vào các qui định về tài chính – kế toán của nhà nước; 
-Căn cứ điều 20 của Điều lệ Hội chất lượng TP.Hồ Chí Minh quy định quyền hạn và trách  

       nhiệm của Ban kiểm tra  
 
Ban kiểm tra đã tiến hành kiểm soát báo cáo tài chính bao gồm việc thực hiện việc kiểm tra, 
giám sát tổng kết thu chi tài chính của Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh nhằm đánh giá tình hợp 
lý của các số liệu tài chính niên độ 2012-2013. 
 
Ban kiểm tra kính trình Hội nghị kết quả giám sát tài chính của Hội chất lượng TP. Hồ Chí 
Minh từ ngày 04 tháng 12 năm 2012 cho đến ngày 12 tháng 12 năm 2013 như sau: 
 
I. Bảng Tổng kết thu chi từ ngày 04 tháng 12 năm 2012 đến ngày 12 tháng 12 năm 2013 

 
TT NỘI DUNG SỐ TIỂN GHI CHÚ 
1 TỔNG THU 118.967.000 đ Chi tiết thu chi và chứng từ đã 

được Ban kiểm soát kiểm tra vào 
ngày 15/12/2013 

2 TỔNG CHI 180.567.000 đ
3 CÂN ĐỒI  -61.600.000 đ

 
 

II. Kết luận và kiến nghị 
Qua quá trình kiểm tra, Ban kiểm soát có một số ý kiến sau: 
1. Trong năm 2013, Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh đã chi ổn định bằng năm 2012 (tính tròn 

180 triệu đồng) nhưng thu ít hơn năm 2012 (119 triệu so với năm 2012 là 219 triệu đồng) từ 
đó dẫn đến âm 61 triệu đồng. Số tiền âm này tạm thời mượn từ cá nhân trong BCH để trang 
trãi. Khi Hội có nguồn thu sẽ thanh toán sau.     
 

2. Về hội phí: Tình hình đóng hội phí của hội viên chưa được đầy đủ và liên tục (tỷ lệ đóng hội 
phí của hội viên tổ chức đạt 56%, của hội viên cá nhân đạt 73%), thông thường là khi Hội 
gửi thông báo nhắc nhỡ  thì hội viên mới đóng. Cá biệt có một số hội viên liên tục 3 năm 
liền không đóng hội phí mặc dù Hội đã gửi công văn nhắc nhỡ từng năm một. 
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3. Kiến nghị: 

-Căn cứ điểu 29 của Điều lệ Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh và quy chế tài chính của Hội, 
Ban kiểm tra sẽ rà soát lại nghĩa vụ đóng hội phí của các hội viên. Nếu hội viên nào không 
đóng hội phí liên tục 3 năm liền, Ban kiểm tra sẽ gửi thông báo nhắc nhỡ vào đầu năm 2014, 
đến cuối Quý I/2014 mà hội viên đó vẫn không thực hiện nghĩa vụ thì Ban kiểm tra lập danh 
sách đề nghị Ban chấp hành Hội xóa tên hội viên đó. Kết quả sẽ được thông báo đến hội viên 
bị xóa tên và thông báo trên website của Hội. 
 
-Mức hội phí đối với hội viên tổ chức là 2 triệu đồng/năm và mức hội phí đối với cá nhân là 
200.00 đồng/năm là quá khiêm nhường so với mặt bằng hội phí chung của các hội đoàn và 
sự lạm phát leo thang giá cả của nền kinh tế Việt Nam. Hội đã duy trì mức phí này trong 13 
năm qua khi còn là Câu lạc bộ ISO Việt Nam (2000) sau chuyển đổi thành Hội chất lượng 
TP.Hồ Chí Minh đến nay (2013). Ban kiểm tra đề xuất với toàn thể hội viên xem xét đồng ý 
cho Hội được tăng mức thu hội phí bắt đầu từ năm 2015 như sau: Hội viên tổ chức 
3.600.000 đồng/năm (bình quân chỉ 300.000 đồng/tháng), Hội viên cá nhân 360.000 
đồng/năm (bình quân chỉ 30.000 đồng/tháng).    
 
- Hội cần biểu dương các hội viên đã tích cực đóng hội phí thường xuyên, đều đặn nhiều 
năm qua, tuy mức hội phí không cao nhưng các hội viên ầy đã thể hiện nghiêm túc sự cam 
kết của hội viên theo điều 11 (Nghĩa vụ của hội viên) khi nộp đơn gia nhập./. 

 
                                                                                                 

                        TM.  BAN KIỂM TRA  
                                                                                     Trưởng ban 
                              

 
 
 
  
 


