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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:         /STC-HD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

HƯỚNG DẪN  

Về việc thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ  
 

 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện 

pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực 

hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

 Căn cứ  Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh  về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung về nguồn kinh phí, cấp phát, thanh 

quyết toán, công khai ngân sách nhà nước kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn 

do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ và 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

I. Phạm vi, đối tượng, nội dung và nguyên tắc hỗ trợ  

Thực hiện theo đúng Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính 

phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 và kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh triển khai 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

II. Về nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng 

Từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách: Các cấp 

ngân sách chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm 

cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương, nguồn cải cách 

tiền lương còn dư để thực hiện theo các chế độ hỗ trợ. 

Nguồn kinh phí theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

III. Trình tự và phương thức thực hiện các khoản hỗ trợ 

1. Sở Tài chính: Trên cơ sở danh sách các đối tượng được hưởng do UBND 

tỉnh quyết định phê duyệt hoặc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

quyết định phê duyệt, Sở Tài chính tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh quyết định 

bố trí nguồn kinh phí cho các huyện thành phố thực hiện chi trả. 
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2. UBND các huyện, thành phố giao bổ sung dự toán cho phòng Lao động – 

Thương binh, Xã hội và Dân tộc huyện, phòng Lao động – Thương binh và xã hội 

Thành phố (sau đây gọi tắt là phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện) 

để chi trả trực tiếp cho các đối tượng được hưởng hoặc Ủy nhiệm chi qua hệ thống 

bưu điện tại các điểm xã, phường, thị trấn. 

3. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện căn cứ Quyết định phê 

duyệt danh sách và kinh phí của UBND tỉnh hoặc quyết định phê duyệt danh sách và 

kinh phí của UBND cấp huyện, lập danh sách chi tiết theo từng nội dung chi có xác 

nhận của UBND xã, trị trấn để chi trả. 

- Đối với các đối tượng đã chi trả trước thời điểm theo chỉ đạo của tỉnh khi 

chưa có hướng dẫn này thì danh sách chi trả thực hiện theo các biểu mẫu đã ban 

hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ và hướng dẫn số 642/SLĐTBXH-BTXH ngày 28/4/2020 của Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

- Các đối tượng còn lại được hưởng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/04/2020 của Chính phủ tiếp tục thực hiện chi trả theo Mẫu 01 kèm công văn này. 

IV. Hạch toán và quyết toán nguồn ngân sách hỗ trợ 

1. Kinh phí  từ ngân sách nhà nước thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hạch toán và quyết toán vào khoản 398, 

chương 624, tiểu mục 7499. Hết năm ngân sách được tổng hợp cùng vào quyết toán 

năm của các đơn vị theo quy định của Luật ngân sách, Luật Kế toán và các văn bản 

hướng dẫn hiện hành. 

2. Các đơn vị được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện các chính 

sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thực hiện quyết toán kinh 

phí ngân sách nhà nước ngay sau khi kết thúc hỗ trợ, tự chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của số liệu báo cáo, trong đó: 

- UBND các xã, thị trấn, các đơn vị dự toán được thực hiện nhiệm vụ chi trực 

tiếp kinh phí cho người dân, thực hiện quyết toán kinh phí, tổng hợp quyết toán kinh 

phí hỗ trợ từ NSNN chi tiết theo từng nội dung chi, đối tượng hỗ trợ có xác nhận số 

thực chi từ ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch gửi về UBND 

huyện, thành phố (Qua phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện) để 

tổng hợp quyết toán kinh phí NSNN cấp hỗ trợ trên toàn địa bàn huyện, thành phố. 

Đồng thời tổng hợp quyết toán của huyện gửi về sở Lao động thương binh xã hội, 

đồng gửi Sở Tài chính. (Mẫu 02) 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp thẩm định và tổng hợp báo 

cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng trên toàn địa bàn tỉnh chi tiết đến 

từng đơn vị (huyện, thành phố, các Sở, ..) và chi tiết theo từng nội dung chi hỗ trợ 

gửi về Sở Tài chính. (Mẫu 03)  

- Sở Tài chính tổng hợp quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện 

các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 báo cáo UBND 

tỉnh để trình Bộ Tài chính xem xét bổ sung cho tỉnh phần ngân sách trung ương đảm 

bảo. 
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V. Thực hiện công khai ngân sách 

- UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công khai theo quy định tại Thông 

tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện quy 

chế công khai hỗ trợ trực tiếp của NSNN  đối với cá nhân, dân cư. 

Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; Thông 

báo bằng văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và trưởng các 

thôn, tổ dân phố; Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại xã, phường, 

thị trấn và các thôn tổ dân phố thuộc cấp xã;  Công khai tại các cuộc họp thôn, tổ 

dân phố.  

- Các sở, ngành thực hiện công khai theo quy định tại các Thông tư của Bộ 

Tài chính: Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai 

ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ; Thông tư 

số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017. 

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Các đơn vị, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được 

giao thực hiện chi trả kinh phí cho người dân kịp thời, tổng hợp quyết toán kinh phí 

hỗ trợ người dân theo quy định đảm bảo đúng đối tượng, nội dung, mức chi, công 

khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách và chịu trách nhiệm về số 

liệu báo cáo. 

2. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và 

Xã hội cấp huyện chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp quyết 

toán kinh phí số thực chi chi tiết theo từng đối tượng (có xác nhận của Kho bạc nhà 

nước cùng cấp) gửi sở Lao động –Thương binh và Xã hội, đồng gửi sở Tài chính để 

tổng hợp 

3. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, 

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan về quy trình hồ sơ, thủ tục 

nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện các chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Chịu trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí 

và tổng hợp quyết toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 

của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính Phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn 

do dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh gửi Sở Tài chính. 

4. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh, cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ 

trợ kịp cho các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện thành phố để hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do dịch Covid-19. Phối hợp với sở Lao động Thương binh và Xã hội 

tổng hợp báo cáo nhu cầu và quyết toán kinh phí báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ 

Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 

Các nội dung khác không nêu tại văn bản này thì thực hiện theo quy định tại 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng 

Chính Phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn 

do dịch Covid-19 và các văn bản quy định của Nhà nước.  
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Trong quá trình thực hiện có vướng mắc (nếu có) đề nghị đơn vị phản ánh về 

Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội để giải quyết kịp thời. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 

- Các Sở, Ngành thuộc tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- BHXH tỉnh;  

- Bưu điện tỉnh; 

- UBND các huyện,TP; 

- KBNN tỉnh; 

- KBNN, Phòng Tài chính-KH các huyện, TP; 

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng: TCHCSN, QLNS; 

- Lưu: VT, QLNS. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                  

 

              

Vũ Hoàng Quý 
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