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Đôc lũp -  T ư do -  llan li phủc

số: ¿ỈỈÍ/XBNN-KTNN Hà Nội. ngày Ạ  ? thảng 5 nảm 2019
V/v thanh toún liền điện cho hộ

nghèo, hộ chính sách xâ hội

Kinh gửi: Kho bạc Nhả nước Hải Dương

Trà lòi Công văn sổ 624/KBHD-KTNN ngày 16/4/2019 của Kho bạc Nhà 
nước Hải Diẩơng về việc thanh toán tiền điện cho hộ nghèo, hộ chinh sách xà 
hội. Kho bạc Nhà nước (KBNN) có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của 
Bộ Tài chinh quy dịnh thực hiện chinh sách hổ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ 
chinh sách xă hội quy định: "Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội cản cứ  
hộ nghèo, hộ chinh sách xá hội dicợc cắp cỏ thẩm quyển quyết định, hộ gia đình  
cỏ lượng điện sử  dụng cho mục đich sinh hoạt các thảng kỉióng quả 50 kWh  
trong quỷ truởc do Cơ quan điện Urc cung cap cỏ trách nhiệm tham định, kỷ xác  
nhận vào danh sách hộ ng hèo. hộ chinh sách xã hội được ho trợ tiền điện do ủy  
ban nhàn dàn cấp xă lập và trinh ủ y  ban nhân dân cop huyện p hê duyệt danh  
sách, kinh p h i h ỗ  trự tiền điện cho hộ nghèo, hộ chinh sách xả hội đế làm cản cứ  
cho P hòng Tài chinh  - Ả'ê hoạch cấp kinh p h i cho cấp xâ thục hiện c h i trả (kề cả  
kinh p h i h ỗ  trợ tiền điện hộ ng hèo, hộ chinh sách xả hội chưa nhận kỳ trưàc).  
Szản  sách cấp huyỳn chuyến kinh p h i vào tời khoản tiền íĩứi cùa ủ y  ban nhàn  
dãn cưn xâ mở tai Kho bạc Nhà nirởc

ĩhe o  quy định tại tiết a Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 342/2016/TT-BTC 
ngày 30/12/2016 cúa Bộ Tài chinh quy định chi tiết và hướng dàn thi hành một 
sổ đicu cùa Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 nảm 2016 của 
Chinh phũ quy định chi tiết thi hành một sổ điều cúa I.uật ngân sách nhà nước 
(NSNN), chi thường xuyên trong dự toán được giao cúa các cơ quan hãnh chinh 
nhà nước, các dơn vị sự nghiệp công lập. các tổ chức chinh ui - xà hội, lỏ chức 
xà hội. tổ chức xà hội nghề nghiệp thường xuycn được ngân sách nhà nưỏc hỏ 
trợ kinh phi và các đom vị được hỗ trợ ihực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên 
theo quy định cùa pháp luật thuộc nhiệm vụ chi theo hình thức rút dự toán.

Theo quy định tọi Đicu 19 Thòng tư số 342/2016/TT-BTC thì khoàn chi 
hỗ trọ liền điện cho hộ nghèo, hộ chinh sách xà hội không thuộc nhiệm vụ chi 
băng Lệnh chi tiền.

Tại Khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015 quy định: "Trong trirờĩìg hợp cảc vân bản quy phạm p háp luật do cùng  
một cơ quan ban hành cỏ quy định khác nhau vẻ cùng một vãn đẽ thì ủp dụng  
quỵ định của vởn bản quy phạm p háp luật ban hành sau

Từ các quy định nêu trên, việc ngàn sách cẳp huyện bổ sung cho ngân 
sách cấp xà đề thực hiện chinh sách hồ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chinh sách 
xả hội được thực hiện theo hinh thức nít dư toán tại KBNN theo quy định tại 
Thông tư số s5 342/2016/ĨT-BTC.

Trong quá trình thực hiện, néu cỏ vướng măc, đề nghị đơn vị phàn ánh về 
K.BNN (Cục KTNN) để nghiên cứu giãi quyếu/.

Xơi nhận:
* Như trên;
- Lưu: VT. KTNN (4 bản).
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