
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TB-UBND      Quảng Nam, ngày          tháng 8  năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các kiến nghị của 
Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán Chuyên đề việc huy động, quản 
lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 

và các chính sách hỗ trợ tại tỉnh Quảng Nam

Ngày 01/8/2022, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các Sở, ngành, địa phương liên 
quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà 
nước về kết quả kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các 
nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách 
hỗ trợ tại tỉnh Quảng Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, 
ngành: Tài chính, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước 
tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Điện Bàn, 
Tam Kỳ, Hội An.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo, đề xuất và ý kiến của các thành viên 
dự họp; đồng chí Nguyễn Hồng Quang kết luận:

1. Về yêu cầu chung trong triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm 
toán Nhà nước tại Kết luận số 275/TB-KTNN ngày 21/6/2022

a) Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung, khẩn trương triển 
khai thực hiện Kết luận của Kiểm toán Nhà nước theo từng kiến nghị cụ thể 
được nêu trong Thông báo số 275 và các nội dung kết luận đã gửi cho các địa 
phương, đơn vị; đồng thời báo cáo kết quả về Sở Tài chính trước ngày 
10/12/2022. Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể, cá nhân 
liên quan, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện 
các chế độ, chính sách liên quan đến việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn 
lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ tại 
tỉnh Quảng Nam.

b) Các cơ quan, đơn vị cần chú ý sử dụng kinh phí ngân sách đúng mục 
đích, đúng quy định nguồn đã cấp. Đối với nguồn kinh phí xã hội hóa về 
phòng, chống dịch COVID-19 còn thừa, lưu ý tuyệt đối không được sử dụng 
chi cho nội dung khác. Trường hợp hết nội dung chi thì nộp trả lại.

c) Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương 
thực hiện thanh quyết toán đối với các nội dung đã chi cho hoạt động phòng, 
chống dịch COVID-19 đúng quy định.  
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- UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tổ chức rà soát kỹ đối tượng 
được chi hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP 
ngày 09/4/2020, Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Nghị 
quyết 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam đảm bảo 
đúng quy định, đúng đối tượng và không được trùng lặp; thực hiện phê duyệt 
và tổng hợp kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính kiểm tra trình UBND tỉnh xem xét 
quyết định. Làm rõ, xác thực 4.896 trường hợp được hỗ trợ nhưng danh sách phê 
duyệt không có thông tin số CMTND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu. 

d) UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh, Bệnh viện đa khoa Trung ương rà soát và chấm dứt việc ký hợp đồng với 
đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo chuyến; thực hiện việc sử 
dụng NSNN ký hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
theo chuyến đúng quy định tại Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 
của UBND tỉnh.

đ) Thực hiện thu hồi và giảm chi NSNN năm 2022 qua kết quả kiểm toán 
chuyên đề COVID-19 tại tỉnh Quảng Nam theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

2. Một số nhiệm vụ giao cụ thể
a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các địa phương 

rà soát lại những nội dung chi vượt định mức, chi đặc thù, chi liên quan đến 
con người (đã có ý kiến của Kiểm toán Nhà nước) tổng hợp báo cáo trình 
HĐND cùng cấp xin ý kiến thống nhất giải quyết (trừ trường hợp chi trùng), 
trường hợp không được HĐND cùng cấp thống nhất thì xử lý thu hồi nộp NSNN.

- Kiểm tra, rà soát, cân đối nguồn lực, tham mưu UBND tỉnh khẩn trương 
phân bổ kinh phí cho các huyện để chi hỗ trợ cho người lao động đảm bảo tính 
kịp thời, hiệu quả của chính sách. 

- Chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực 
hiện Kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 275; tham mưu kết 
quả thực hiện trình UBND tỉnh để báo cáo Kiểm toán Nhà nước trước ngày 
15/12/2022.

b) Sở Y tế
 - Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc: phân bổ, tiếp nhận vắc xin; xác 

lập quyền sở hữu toàn dân đối với trang thiết bị nhận viện trợ; phân bổ thiết bị 
xét nghiệm PCR và việc quản lý trang thiết bị y tế thiếu chặt chẽ; thiếu kiểm tra, 
giám sát để chấn chỉnh các trường hợp thu phí xét nghiệm không đúng đối 
tượng; thiếu sự kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng và quyết toán lại nguồn 
Kít test Sở Y tế phân bổ cho các đơn vị; chậm tổng hợp chi phí điều trị F0 để đề 
nghị Sở Tài chính phân bổ kịp thời cho các đơn vị.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc tham mưu quy định hồ sơ, trình 

tự thủ tục chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 45/NQ-HĐND 
ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh; tiếp tục khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu 
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thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 gửi 
Sở Tài chính để cân đối nguồn lực trình UBND tỉnh phân bổ ngân sách theo quy 
định tại Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh đảm 
bảo đúng quy định, đúng đối tượng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra, làm rõ 
việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các đối tượng đủ điều kiện hưởng 
chính sách quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP tại Thành phố Tam Kỳ đảm 
bảo nguyên tắc: "Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở 
lên quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ 
cao nhất" và quyết toán theo đúng quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
- Khẩn trương tổ chức rà soát để đề nghị các đơn vị nộp trả kinh phí được 

hỗ trợ nhưng chi không hết, không được sử dụng cho mục đích khác không đúng 
hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố 
rút kinh nghiệm trong việc quản lý sử dụng Quỹ ủng hộ phòng chống dịch 
COVID-19 không đúng mục đích theo Hướng dẫn số 22/HD-MTTW-BTT; 
không kịp thời nộp các khoản huy động bằng tiền mặt vào tài khoản tiền gửi mở 
tại Kho bạc Nhà nước; không viết phiếu thu, không phản ánh thu chi qua sổ quỹ 
tiền mặt đối với khoản huy động từ tổ chức, cá nhân bằng tiền mặt; kiểm tra lưu 
giữ đầy đủ biên bản xác nhận ủng hộ tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp.

- Tổ chức rà soát nguồn lực huy động còn chưa phân bổ tại các huyện và 
tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thống nhất với Ban Chỉ đạo và 
UBND tỉnh để phân bổ nguồn kinh phí còn lại để cùng ngân sách tỉnh chi trả 
cho các đối tượng đã được phê duyệt.

 Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai thực hiện Thông báo số 275/TB-KTNN 
ngày 21/6/2022 của Kiểm toán Nhà nước. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành của 
tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan khẩn trương, 
nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KGVX (Oanh).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]
    

Võ Văn Viên
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