
UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STC-QLNS Phú Yên, ngày        tháng 4 năm 2022 
 

V/v Xử lý kinh phí phòng, chống 
dịch COVID-19 năm 2021 còn dư, 

chưa sử dụng hết 
 

 

Kính gửi:  
 - Các Sở, ngành, đơn vị tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ Công văn số 2896/BTC-NSNN ngày 29/3/2022 của Bộ Tài chính 
về việc xử lý kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 còn dư, chưa sử 

dụng hết; 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1512/UBND-KT ngày 
05/4/2022 về việc triển khai thực hiện Công văn số 2846/BTC-NSNN của Bộ 
Tài chính. 

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện 
yêu cầu của Bộ Tài chính như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý kinh phí phòng, chống dịch 
COVID-19 năm 2021 còn dư, chưa sử dụng hết theo đúng quy định tại Điều 64 
Luật Ngân sách nhà nước, Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 
21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 
sách nhà nước. 

2. Tổng hợp các khoản kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 
còn dư dự toán, chưa sử dụng hết không thuộc trường hợp được chuyển nguồn 
quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước và khoản 1 Điều 43 Nghị 
định 163/2016/NĐ-CP, đề xuất gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND 
tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cho phép chuyển nguồn theo 
đúng Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội và Nghị quyết 
số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ. 

Thời hạn gửi về Sở Tài chính trước ngày 05/5/2022; quá thời hạn này, cơ 
quan, đơn vị, địa phương không gửi thì xem như không có nhu cầu xử lý chuyển 
nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 còn dư sang năm sau để 
thực hiện. 

Sở Tài chính triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố; 
- PGĐ Sở Trần Văn Anh, P.TCHCSN;  
- Lưu: VT, NS, Ta, Th. 
 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Hồ Quang Đệ 
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