
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TCKH 
V/v thực hiện lập dự toán, sử dụng, 

thanh quyết toán kinh phí và thu hồi 

kinh phí đối với đối tượng vi phạm 

theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 

27/4/2015 của Chính phủ. 

Cao Lộc, ngày        tháng 8 năm 2020 

    

Kính gửi: 

 

 

- Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện; 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; 

- Trung tâm y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1571/STC-QLNS ngày 03/8/2020 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí và 

thu hồi kinh phí đối với đối tượng vi phạm theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 

27/4/2015 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

thực hiện triển khai một số nội dung như sau: 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn  

Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung tại Công văn số 

1571/STC-QLNS ngày 03/8/2020 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc thực 

hiện lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí và thu hồi kinh phí đối với đối 

tượng vi phạm theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ. 

2. Một số quy định về lập dự toán và thu hồi kinh phí cần lưu ý  

2.1. Lập dự toán ngân sách nhà nước 

Hằng năm, cùng thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ mức hỗ 

trợ và số lượng đối tượng dự kiến được hỗ trợ do UBND cấp xã báo cáo, Trung 

tâm Y tế huyện lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cùng với dự toán 

chi thường xuyên gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp dự toán ngân sách 

trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

2.2. Thu hồi kinh phí khi đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ vi phạm cam kết 

- Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày phát hiện đối tượng hưởng chính sách 

hỗ trợ đã nhận kinh phí hỗ trợ nhưng vi phạm cam kết, sinh thêm con trái chính 

sách dân số, UBND cấp xã ban hành quyết định thu hồi kinh phí theo Mẫu số 03 

ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BYT, gửi quyết định và thông 

báo thu hồi kinh phí cho đối tượng đã nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04 ban hành kèm 

theo Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BYT. 

- Trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định và thông báo, 

đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đã nhận kinh phí hỗ trợ nhưng vi phạm cam kết, 
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sinh thêm con trái chính sách dân số có trách nhiệm hoàn trả kinh phí tại UBND 

cấp xã. Kinh phí hoàn trả được nộp lại ngân sách nhà nước theo quy định. 

(UBND huyện gửi kèm Công văn số 1571/STC-QLNS ngày 03/8/2020 của 

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn) 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện theo quy định./.  
 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;     
- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

  

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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