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Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế. 

 

Theo nội dung Công văn 2381/STC-NS ngày 02 tháng 10 năm 2019 của 

Sở Tài chính về việc kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp cho các cơ quan đơn vị hưởng lương từ nguồn ngân sách. 

Sở Y tế triển khai các nội dung như sau: 

  1. Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn 

xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Sở Y tế giao dự toán đầu năm 

đã tính dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị theo quy định, trong đó 

đảm bảo kinh phí chi con người (bao gồm chi lương, phụ cấp và các khoản đóng 

góp theo lương như kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp,…) được tính trên cơ sở biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao và 

biên chế thực có mặt theo bảng lương của các đơn vị cung cấp.  

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc trong 

quá trình điều hành kinh phí phải ưu tiên chi trả lương, phụ cấp và các khoản 

đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định từ 

nguồn dự toán đã được giao cho các cơ quan, đơn vị hằng năm. 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị đã sử dụng kinh phí đóng bảo hiểm để chi 

cho các nhiệm vụ khác dẫn đến nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm 

thất nghiệp theo báo cáo của cơ quan Bảo hiểm xã hội: 

- Đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (trường hợp có phát sinh nợ cơ 

quan Bảo hiểm xã hội): Đề nghị thủ trưởng đơn vị căn cứ quy định để rà soát và 

xử lý trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trực thuộc chi sai quy định, đồng thời thu 

hồi kinh phí để thanh toán nợ bảo hiểm cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy 

định. 

- Đối với cấp huyện, cấp xã: Đề nghị các đơn vị sử dụng ngân sách phối 

hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát, đối chiếu số tiền thừa, thiếu bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để thực hiện chi trả; phê bình lãnh 

đạo các đơn vị đã sử dụng kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo 

hiểm thất nghiệp vào mục đích khác. 



 

Sau khi thực hiện rà soát và thanh toán xong nợ với cơ quan Bảo hiểm xã 

hội, đề nghị các cơ quan, đơn vị có báo cáo về Sở Y tế theo dõi, quản lý và tổng 

hợp gửi Sở Tài chính theo quy định.  

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị được biết và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, P.KHTC. 
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