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V/v hướng dẫn xử lý số dư kinh phí
thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC
với cách mạng cuối năm 2018
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Căn cứ quy định tại Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước số
83/2015/QH13; Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày
21/12/2016 quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; Điều 26
Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP và công văn số
15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý
chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau.
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn xử lý nguồn kinh phí
thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng còn dư cuối năm 2018
như sau:
1. Đối với nguồn kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp
một lần đối với người có công với cách mạng, số kinh phí còn dư cuối năm 2018
không sử dụng hết, đơn vị sử dụng ngân sách lập bảng đối chiếu, xác nhận với
kho bạc nhà nước nơi giao dịch (theo mẫu biểu số 59 ban hành kèm theo Thông
tư số 342/2016/TT-BTC) gửi kho bạc nhà nước chuyển số dư sang năm 2019
tiếp tục sử dụng.
2. Đối với nguồn kinh phí còn lại, gồm: kinh phí trang cấp DCCH và
phương tiện trợ giúp; kinh phí điều trị, điều dưỡng; hỗ trợ tiền điện, nước phục
vụ điều dưỡng tập trung; chi hỗ trợ hoạt động các cơ sở nuôi dưỡng thương binh
tập trung và điều dưỡng luân phiên NCC với cách mạng; kinh phí chi công tác
mộ và nghĩa trang liệt sĩ; kinh phí quản lý; kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho
NCC. Đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán, số dư dự toán kinh phí không sử
dụng hết, đơn vị sử dụng dự toán đối chiếu với kho bạc nhà nước để thực hiện
hủy dự toán theo quy định. Riêng với số dư tạm ứng kinh phí nói trên đến hết
ngày 31/01/2019 chưa thanh toán tạm ứng với kho bạc nhà nước, đơn vị sử dụng
dự toán thực hiện thu hồi tạm ứng nộp trả ngân sách trước ngày 10/2/2019.

Đề nghị Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố, thị xã; Trung
tâm điều dưỡng Người có công &BTXH căn cứ quy định, hướng dẫn để tổ chức
thực hiện./.
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