
   

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

Căn cứ Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi 2017-2020; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg 

ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ 

phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 2017-2020; 

Căn cứ Thông tư số 105/2017/TT-BTC ngày 5/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-

TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ 

trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 2017-2020; 

Căn cứ Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã 

hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh 

phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ về nước sinh hoạt thuộc Đề án 

thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

Sau khi trao đổi thống nhất với Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính hướng dẫn 

một số nội dung để thực hiện mở mã dự án; hạch toán kế toán, quản lý, thanh 

toán và quyết toán vốn hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg 

ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, như sau: 

1. Về hồ sơ mở mã dự án 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cần mở mã số dự án theo Thông 

tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, hồ sơ gồm:  

- Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn 

thực hiện dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC. 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 
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- Bản sao hợp lệ Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê 

duyệt danh sách các hộ và số tiền trên địa bàn được hỗ trợ nước sinh hoạt theo 

Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Về hạch toán kế toán, quản lý và thanh toán và quyết toán 

a) Về hạch toán kế toán:  

- Chương: Chương đơn vị thực hiện chi trả; 

- Khoản: 398 (Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã 

hội và các đối tượng khác). 

- Tiểu mục: 9349 (Chi khác). 

b) Về quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán 

Thực hiện theo Công văn số 1328/STC-NS ngày 26/05/2020 của Sở Tài 

chính về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết 

toán vốn hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 

31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ mở mã dự án; hạch toán 

kế toán, quản lý, thanh toán và quyết toán vốn hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết 

định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá 

trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các địa phương báo cáo về 

Sở Tài chính để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Dân tộc (để phối hợp); 

- Trang tin điện tử của Sở; 

- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, NS, TCDN, TCĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Vũ Phương 
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