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PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA HỘI 
(kèm theo Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội Tin học Việt Nam nhiệm kỳ VIII: 2017-2022) 

 

Phân tích nguồn và nguyên tắc thu chi: 

Đặc điểm về nguồn thu : Hội không có nguồn tài chính được cấp trực tiếp từ ngân sách của 

Nhà nước. Do thực tế đặc thù Hội viên , nguồn thu hội phí từ hội viên cá nhân và các Hội THTV,  

Chi hội TW gần như không có, còn duy nhất hội phí từ các Hội viên Tập thể. Hội cũng chưa có 

một cơ quan dịch vụ hay kinh doanh để tạo nguồn thu thường xuyên. Từ cuối năm 2007, do đặc 

thù hoạt động, Hội Tin học Việt Nam đăng ký Mã số thuế và nộp thuế và cấp Hoá đơn GTGT - 

Dịch vụ cho các hoạt động có thu của mình tại Chi cục Thuế Quận Hai Bà Trưng Hà Nội. 

Nguồn thu của Hội chủ yếu từ: 

- Thu từ các hoạt động thường xuyên: chủ yếu từ nguồn thu trích nộp sau tổ chức sự kiện 

Hội thảo – Hội trợ triển lãm như: CommunicAsia, Tài nguyên mở, một số Giải thưởng 

... (có lãi), một phần từ Olympic Tin học Sinh viên và Kỳ thi ICPC Quốc tế (quỹ OLP), 

đồng thời tổ chức một số sự kiện và hội thảo có thu khác (không thực lãi). 

- Thu từ phần đóng góp từ các dự án và chương trình: tư vấn, thẩm định, đánh giá với 

các dự án CNTT-Chuyển đổi số, đánh giá xếp hạng Index, chương trình xúc tiến thương 

mại ; cùng tham gia tổ chức Hội thảo, Sự kiện trong nước với các cơ quan, đơn vị.  

Ngoài ra Hội còn hỗ trợ các câu lạc bộ chuyên môn thực hiện công tác kế toán, quản lý thu 

chi theo quy định và  được đảm bảo theo nguyên tắc hỗ trợ các chương trình có kinh phí và các dự 

án tư vấn, phản biện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hội. 

Nguồn thu được đảm bảo theo nguyên tắc tích cực vận động tài trợ gắn liền với quyền lợi 

quảng bá doanh nghiệp. Chủ động tham gia các chương trình có kinh phí và các dự án tư vấn, 

phản biện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hội. 

Nguồn thu từ hoạt động thường xuyên: từ công tác vận động tài trợ và  đóng góp của hội 

viên (khối đơn vị - doanh nghiệp) nhưng luôn kèm điều kiện như quảng cáo, quảng bá, truyền 

hình,... theo quy mô sự kiện. Nhìn chung chi phí tổ chức cho các sự  kiện chiếm khoảng 70-90% 

thu. Các nguồn thu từ các dự án, chương trình đều hạch toán theo quy định của Nhà nước và nộp 

thuế dịch vụ theo quy định hiện hành. 

Ảnh hưởng dịch Covid 19 trong các năm 2020 đến hết Quý I năm 2022 các hoạt động có thu 

của Hội bị ảnh hưởng nặng, có nhiều khó khăn triển khai các hoạt đồng thường xuyên. 

Trong nhiệm kỳ VIII tính đến 30/10/2022, Hội cố gắng để đảm bảo được nguồn thu ổn định 

giúp đủ chi trả các chi phí văn phòng, hành chính , chi cho các hoạt động thường xuyên của văn 

phòng và một số hoạt động chung. 

Về chi :  Hội ngày càng có nhiều hoạt động, hoạt động ngày càng lớn hơn, song mọi hoạt 

động đều cần kinh phí, đó là điều trăn trở của bộ máy trực tiếp tác nghiệp của Hội trong nhiệm kỳ 

qua. Ngoài chi phí văn phòng khá lớn (thuê), mỗi năm phải chi thêm cho việc tổ chức Hội nghị 

các Hội Tin học thành viên, tổ chức các lễ công bố chương trình hoạt động và Gặp gỡ ICT đầu 

năm, chi phí duy trì và xây dựng các Website của Hội, hỗ trợ một phần cho Hội thảo Hợp tác Phát 

triển CNTT-TT Việt Nam (đoàn Hội Tin học Việt Nam), các chi phí đóng góp xã hội ... 

Nguyên tắc chi theo nội dung cụ thể và đảm bảo cho duy trì hoạt động văn phòng cùng một 

số hoạt động không thể thiếu được và  trích từ thu đủ bù lỗ cho các hoạt động không thu. 

Về quản lý tài chính của Hội : theo quy chế về quản lý tài chính căn cứ theo điều lệ, BCH 

đã có Quy chế hoạt động, mọi khoản chi đều theo quy chế và chế độ thanh quyết toán. Hệ thống sổ 

sách chứng từ được tổ chức chặt chẽ theo đúng các quy định của kế toán tài chính hiện hành.  

Quyết toán tài chính nhiệm kỳ VIII (tính đến hết ngày 30/10/20022): 

Tồn quỹ từ nhiệm kỳ VIII : 493,460,252 VNĐ (theo báo cáo tại Đại hội VIII) 
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Tồn quỹ:  511,891,037 VNĐ (năm trăm mười một triệu tám trăm chín mốt ngàn ba bẩy 

đồng./). 

Tồn quỹ này chưa kể các khoản thu/chi liên quan đến Đại hội IX, các khoản tồn thu, chi 

liên quan đến Olympic Tin học sinh viên và Kỳ thi ICPC Asia HCMC vào tháng 11-12/2022. 

Phân tích một số hạng mục Thu/Chi: 

- Hội phí : chỉ chiếm không quá 1-2% tổng thu.  

- So với nhiệm kỳ VIII tăng trưởng 10-12%,  tăng chậm do ảnh hưởng dịch Covid 19 trong 2 

năm, phần doanh số hoạt động tăng ở mức xung quanh 3-6 tỷ đồng/năm. 

- Nộp NSNN qua các hoạt động Hội : 1,098,835,740 đồng. 

- Các Hợp đồng - Dự án từ nguồn NSNN chiếm 7-10% tổng thu (chủ yếu tư vấn, thực hiện 

nhiệm vụ).  

- Chi phí tăng trung bình 15-20% hàng năm, đã chú trọng hơn cho quyền lợi nhân viên. 

- Giảm nhiều các nguồn thu (có lãi) vì dịch Covid 19; từ năm 2019 bắt đầu giảm nguồn thu 

từ các chương trình XTTM và Đầu tư. 

- Các khoản bù lỗ: Hội thảo HT-PT và Gặp gỡ đầu năm, Công bố sự kiện Hội.  

- Năm 2020-2021 nguồn thu giảm 30% so với các năm trước do ảnh hưởng dịch Covid. 

- Lương nhân viên thấp (1,8 triệu tháng) và được bù (mức 5-6 triệu) nếu Hội có tổ chức các 

sự kiện có lãi thí dụ các hoạt động cho khối Doanh nghiệp, sự kiện Hội thảo, Triển lãm ....   

Qua số liệu thu chi, Nhiệm kỳ VIII, tuy gặp khó khăn do ảnh hường dịch Covid 19, suy 

thoái kinh tế, tình hình tài chính của Hội vẫn đảm bảo được từ nguồn thu đủ chi trả các chi 

phí và các hoạt động của Hội. 

 

Báo cáo thống kê tài sản : Trong nhiệm kỳ VIII, văn phòng Hội tiếp tục thuê 70m2 tại tầng 

6 số 14 Trần Hưng Đạo Hà Nội. Trong 5 năm qua không bổ xung nhiều các tài sản có giá trị, chỉ 

sửa chữa, thay thế khi cần thiết. Hiện số nhiều trang thiết bị, bàn ghế của Văn phòng Hội một phần 

nhỏ là mua mới bổ sung, phần còn lại là tài sản mượn và quà tặng. 

(Báo cáo đã thông qua Ban kiểm tra nhiệm kỳ VIII) 

 


