
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

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

 Số:         /STC-NS Trà Vinh,  ngày       tháng  08 năm 2021 

V/v hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, 

thanh quyết toán và nguồn kinh phí thực 
hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ 

Kính gửi: 
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Sở Y tế; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Trà Vinh; 

- Ban Quản lý khu kinh tế; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một 

số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 
đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng 

Chín phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh về 
thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chín phủ về thực hiện 
một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó do 

đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Công văn số 3056/UBND-KT ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 
dụng lao động gặp khó do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Sở Tài chính hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh quyết toán và nguồn 
kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, cụ 
thể như sau: 

1. Lập dự toán, phân bổ, thanh toán kinh phí hỗ trợ 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát tổng hợp các nhóm đối tượng 
được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ gửi về Sở Tài chính theo Công văn số 1775/STC-NS ngày 13/7/2021 của Sở 
Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực hiện.  
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Trên cơ sở Quyết định bổ sung dự toán cho các Sở và bổ sung có mục tiêu 
cho UBND các huyện, thị xã, thành phố từ nguồn Quỹ dự trữ tài chính, Sở Tài 

chính phân bổ kinh phí cho đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.  

Do đây là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, để đảm bảo hỗ trợ được kịp thời 
theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Phòng Tài chính - Kế hoạch, căn cứ số kinh phí bổ 

sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cùng với nguồn cải cách tiền lương của địa 
phương trình UBND cấp huyện xin ý kiến thường trực HĐND cùng cấp để bổ 

sung dự toán cho các đơn vị, bổ sung có mục tiêu cho UBND các xã, phường, 
thị trấn thực hiện hỗ trợ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, 

sau đó báo cáo lại HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất. 

Căn cứ Quyết định phân bổ kinh phí, Quyết định phê duyệt danh sách hỗ 

trợ của cấp có thẩm quyền. Các đơn vị, địa phương lập thủ tục rút dự toán tại 
KBNN nơi giao dịch để hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định. 

2. Đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, phương thức chi trả, hồ sơ đề 
nghị, trình tự, thủ tục: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của 

UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công 
văn số 1402/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 15/07/2021. 

3. Nguồn kinh phí 

- Đối với cấp huyện, cấp xã: Ngân sách tỉnh hỗ trợ các địa phương 60%; 
phần còn lại (40%) các huyện, thị, thành phố sử dụng nguồn cải cách tiền lương. 

- Đối với ngân sách cấp tỉnh: nguồn sách Trung ương phân bổ, nguồn quỹ 
dự trữ tài chính.  

4. Về hạch toán tiểu mục 

Chi hỗ trợ các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ hạch toán tiểu mục 7753. 

5. Quyết toán 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố sau khi hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 
Chính phủ báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ theo mẫu đính kèm phải đối 

chiếu, xác nhận với kho bạc nhà nước nơi giao dịch gửi về Sở Tài chính trước 
ngày 15/11/2021 để tổng hợp quyết toán với Bộ Tài chính theo quy định. 

Trường hợp thiếu kinh phí ngân sách tỉnh sẽ bổ sung phần kinh phí còn 

thiếu; trường hợp sử dụng không hết phần ngân sách tỉnh hỗ trợ, các đơn vị, địa 
phương phải hoàn trả lại ngân sách tỉnh. 
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Trên đây là hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh quyết toán và nguồn 
kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 
cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
để xem xét hướng dẫn thực hiện hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét 

giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Ban Giám đốc; 
- Lưu: VT, NS. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
Tiêu Thanh Tân 
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