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   Kính gửi:  

  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

  - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
  

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 

08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số 

chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, sau khi nghiên cứu, xem xét 

Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau 

1. Giao các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành 

phố: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung 

quy định về cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong 

phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-

CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ. Chủ động sử dụng nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 2021 để thực hiện, đồng thời gửi dự toán kinh phí về Sở Y 

tế, Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét bổ 

sung theo quy định. 

2. Giao Sở Y tế 

Chủ động sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch đã giao tại 

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh để thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Tham mưu Ban chỉ đạo quyết định cử cán bộ, lực lượng tham gia phòng 

chống dịch trên địa bàn tỉnh (không phải là chuyên môn y tế; cộng tác viên, 

tình nguyện viên tham gia chống dịch). Trực tiếp ký quyết định cử cán bộ y tế, 

người phục vụ tại các cơ sở cách ly y tế, cơ sở điều trị người bệnh Covid-19. 

Hướng dẫn các cơ sở y tế lập dự toán, thanh toán, quyết toán và thực hiện chi 

chế độ phụ cấp chống dịch cho người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại 

các cơ sở y tế.  
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Chịu trách nhiệm lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí chi cho Ban 

chỉ đạo cấp tỉnh, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh, Chốt kiểm soát Covid-19 theo 

quyết định thành lập của Ban chỉ đạo cấp tỉnh và các chế độ phòng, chống dịch 

thuộc nhiệm vụ của cấp tỉnh thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng 

chế độ chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 

của Chính phủ và các văn bản quy định hiện hành. 

3. Đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch như: Công an, Quân sự, 

Biên phòng: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù và các nhiệm vụ khác 

chi cho công tác phòng dịch, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thực hiện 

hiện theo quy định tại Văn bản số 993/H01-P2 ngày 13/3/2020 của Cục Kế 

hoạch và Tài chính của Bộ Công an về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung 

về kinh phí cho công tác phòng dịch, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 

715/CTMNSBĐ ngày 19/02/2020 của Cục Tài chính Bộ Quốc phòng về việc 

hướng dẫn tạm thời nội dung chi kinh phí phòng dịch, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra và các văn bản hướng dẫn hiện hành 

về sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Đối với 

cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác phòng dịch, chống dịch kể cả công tác trực 

tại chốt, trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của lực lượng Công an, 

Quân sự, Biên phòng trên địa bàn tỉnh, kinh phí thực hiện từ nguồn kính phí của 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đảm bảo theo quy định. Trường hợp phát sinh 

ngoài các nội dung do Trung ương đảm bảo các đơn vị tổng hợp báo cáo Ban chỉ 

đạo tỉnh xem xét hỗ trợ từ ngân sách địa phương. 

4. Sở Tài chính  

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, thanh toán, quyết toán nguồn 

kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm 

định nhu cầu kinh phí, báo cáo UBND tỉnh cân đối bố trí kinh phí hỗ trợ để 

phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Kịp thời tổng hợp, tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo nhu cầu kinh phí đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ cho 

ngân sách địa phương để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.  

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 Chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách được giao trong dự toán để 

thực hiện chi các nhiệm vụ do các huyện, thành phố triển khai thực hiện và chi 

trả chế độ phụ cấp chống dịch đối với thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch cấp 

huyện, xã; cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch cấp huyện (nếu 
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có); chi cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 do cấp huyện 

quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn các phòng ban chuyên môn 

thực hiện lập dự toán, thanh toán, quyết toán đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, 

đúng chế độ chính sách và theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Trường hợp sử dụng vượt 50% nguồn dự phòng ngân sách, các huyện, thành phố 

tổng hợp kinh phí gửi Sở Y tế, Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, bổ sung theo quy định (có xác nhận chi của Kho bạc Nhà nước). 

6. Công văn này thay thế Công văn số 666/UBND-TH ngày 03/4/2020 của 

UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 

29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch 

Covid-19.  

Căn cứ nội dung Công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị 

có liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (báo cáo); 

- TT HĐND tỉnh (báo cáo); 

- U, V, TH, KT, VX, CB; 

- Các Thành viên BCĐ phòng chống dịch; 

- Lưu VT, Th6. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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