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người có công với cách mạng 

theo quyết định số 22/2013/QĐ-

TTg ngày 26/4/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ. 
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giải ngân kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với 

người có công với cách mạng theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 

26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người 

có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 

26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về 

nhà ở; 

Qua theo dõi số liệu giải ngân của 9 tháng đầu năm, UBND huyện đề nghị 

UBND các xã, thị trấn thực hiện quản lý, thanh toán, quyết toán và báo cáo kết 

quả giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn Chương trình hỗ trợ người có công 

với cách mạng về nhà ở năm 2018 như sau: 

1. Trên cơ sở Quyết định giao dự toán kinh phí hỗ trợ người có công với 

cách mạng về nhà ở cho UBND các xã, thị trấn tại Quyết định số 1546/QĐ-

UBND ngày 19/6/2018 và danh sách đối tượng được hỗ trợ về nhà ở, mức hỗ trợ 

kèm theo. UBND các xã, thị trấn thực hiện rút dự toán theo hình thức bổ sung có 

mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới. 

- Hồ sơ kiểm soát, thanh toán tại KBNN: UBND các xã, thị trấn thực hiện 

rút dự toán tại KBNN để tạm ứng lần đầu hoặc thanh toán kinh phí hỗ trợ cho 

các hộ gia đình (giấy rút dự toán chung cho các hộ được hỗ trợ và thủ quỹ của 

xã nhận tiền về chi cho các đối tượng được hưởng). Hồ sơ tạm ứng lần đầu và 

hồ sơ thanh toán khi có hồ sơ xác nhận khối lượng hoàn thành: 

* Hồ sơ tạm ứng lần đầu: 

+ Danh sách các hộ gia đình đề nghị tạm ứng và mức vốn đề nghị tạm 

ứng. Mức vốn đề nghị tạm ứng cho đối tượng tối đa không vượt quá 60% mức 

ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

+ Đề nghị tạm ứng của từng hộ. 

+ Giấy rút dự toán ngân sách. 
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* Hồ sơ thanh toán khi có hồ sơ xác nhận khối lượng hoàn thành: 

+ Biên bản nghiệm thu theo Phụ lục số V kèm theo Thông tư số 

09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng. 

+ Bảng kê ký nhận của hộ gia đình đã nhận tạm ứng, mức tạm ứng còn lại 

đề nghị được thanh toán. 

+ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (đối với số tiền đã tạm ứng) 

+ Giấy rút dự toán để thanh toán số tiền còn lại đề nghị thanh toán 

2. Kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được hạch toán, 

tổng hợp vào quyết toán ngân sách xã, thị trấn. 

3. Thực hiện báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn hàng tháng. UBND 

huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn gửi báo cáo tình hình giải ngân trước ngày 

17 hàng tháng về Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Kinh tế và Hạ tầng; đồng 

thời, trong báo cáo nhận xét, đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 

so với kế hoạch được giao, nêu rõ nguyên nhân giải ngân chậm (nếu có) và các 

tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện, có giải pháp và kiến nghị thực hiện. 

Đối với năm 2018, nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ nhà ở cho người có 

công với cách mạng theo Quyết định số 22/2012/QĐ-TTg, UBND huyện đã 

phân bổ cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn số tiền 3.180 triệu đồng. Đến thời 

điểm ngày 23/9/2018, Chương trình mới giải ngân được 840 triệu đồng, đạt 

26,4% dự toán. Do vậy đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo thực 

hiện Chương trình đảm bảo tiến độ giải ngân vốn (trong đó chú ý thực hiện tạm 

tứng kinh phí cho các đối tượng đã đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 

98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính).  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu , thị trấn nghiêm túc 

./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH; 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Kho bạc nhà nước huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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