
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STC-QLNS 

V/v hướng dẫn một số nội dung 

liên quan đến việc triển khai hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 

Đà Nẵng, ngày       tháng 5 năm 2020 

         Kính gửi:  

- UBND các quận, huyện; 

- Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết                          

và Dịch vụ in Đà Nẵng. 

 Thực hiện Kế hoạch số 2918/KH-UBND ngày 05/5/2020 của UBND thành 

phố về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Sở Tài chính 

hướng dẫn triển khai một số nội dung như sau: 

1. Thủ tục chi trả, thanh quyết toán 

a) Thủ tục chi trả: căn cứ quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ 

trợ của UBND thành phố; UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã 

lập danh sách chi trả bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch. 

b) Việc thanh toán và quyết toán kinh phí: thực hiện theo quy định hiện hành 

của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

c) Thủ tục thu hồi đối với những trường hợp cấp sai đối tượng, cấp trùng và 

nộp trả kinh phí: quá trình rà soát nếu phát hiện trường hợp cấp sai, cấp trùng đối 

tượng, UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên 

quan thực hiện việc thông báo thu hồi lại kinh phí đã cấp cho đối tượng; trong đó 

trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng của thành phố đã được thông 

báo không tự giác nộp trả kinh phí, UBND quận, huyện giao Phòng Tài chính - Kế 

hoạch phối hợp với Phòng Lao động -  Thương binh và Xã hội quận, huyện thực 

hiện khấu trừ số kinh phí thu hồi vào tiền trợ cấp hàng tháng của các đối tượng bị 

sai hoặc trùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng của thành phố. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện 

Tại Điều 11, Mục IV, Kế hoạch số 2918/KH-UBND có nêu về trách nhiệm 

UBND các quận, huyện: “Chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách 

địa phương (quận, huyện, phường, xã) và nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực 

hiện, báo cáo UBND thành phố” 

  Theo đó, đề nghị UBND các quận, huyện chủ động sử dụng các nguồn lực 

của địa phương nêu trên để thực hiện. Kết thúc việc chi trả, tổng hợp quyết toán 

kinh phí cùng các hồ sơ có liên quan (Quyết định phê duyệt danh sách, chứng từ 

chi trả có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp báo 

cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. 
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3. Đối với việc chi trả cho người bán lẻ xổ số lưu động 

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, Chương IV Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg ngày 24/4/2020: “Nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được 

bảo đảm từ nguồn tài chính hợp pháp của các công ty xổ số kiến thiết và được hạch 

toán vào chi phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính”. 

Theo đó, trên cơ sở danh sách được UBND thành phố phê duyệt, đề nghị 

UBND các quận, huyện, phường, xã hướng dẫn đối tượng người bán lẻ xổ số di 

động đến nhận trực tiếp tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và 

Dịch vụ in Đà Nẵng (308, đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng có 

trách nhiệm chi trả theo đúng đối tượng đã được UBND thành phố phê duyệt, thực 

hiện thanh quyết toán vào nguồn tài chính hợp pháp và được hạch toán vào chi phí 

của công ty theo quy định. 

Sở Tài chính có ý kiến để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND TP (để b/c); 

- Sở LĐ TBXH (để p/h);                

- Lưu: VT, VBĐT, QLNS.Q.02. 
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Nguyễn Văn Phụng 
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