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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA
HỘI ĐÔNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM
Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam (HĐHT
VN). HĐHT VN quy định hoạt động công tác thu, chi tài chính theo các
nguyên tắc sau :
Điều 1 Nguồn thu :
- Thu từ đóng góp của dòng họ (theo thỏa thuận của các tỉnh, thành phố và
các doanh nghiệp)
- Thu từ nguồn hảo tâm của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân
công đức cho dòng họ.
- Nguồn khác : tiền thưởng, thanh lý tài sản của dòng họ…
Điều 2 : Mọi khoản tiền từ các nguồn trên đều phải tập trung vào tài
khoản của dòng họ, khi có nhiệm vụ và có lệnh của người có thẩm quyền
mới rút ra chi.
Điều 3 Phải có bộ máy quản lý tài chính gồm : chủ tài khoản, sổ sách kế
toán và thủ quỹ, ghi chép kịp thời, đầy đủ, trung thực mọi khoản thu chi; kết
sổ, báo cáo hàng tháng, hàng năm rõ ràng, minh bạch.
Điều 4 Nguyên tắc chi :
- Phải có lệnh của chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền.
Các khoản chi lớn phải có dự toán, thiết kế được phê duyệt.
- Phải có chứng từ hoặc kê khai hợp lệ, được người có thẩm quyền xác
nhận.
- Các dự án xây dựng, tôn tạo… thực hiện theo quy định của nhà nước.
Điều 5 Phải tổ chức giám sát, kiểm tra và báo cáo định kỳ với Thường
trực.
- Điều 6 Văn phòng HĐHT VN giúp Thường trực, đôn đốc, kiểm tra bộ
phận kế toán thực hiện theo đúng quy định của quy chế.
Điều 7 Quy chế này thực hiện từ ngày ký. Chỉ sửa đổi, bổ sung khi có quyết
định của Thường trực HĐHT VN
Nơi gửi :
- Chủ tịch và các Phó chủ tịch, các Ban
của HĐHT VN để thực hiện.
- HĐHT các tỉnh, thành phố và các đầu
mối trực thuộc để thực hiện.

Chủ tịch HĐHT VN

Trịnh Hưng

