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BÁO CÁO
Về việc hỗ trợ Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại cộng đồng

Theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, 
người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; Thông 
tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ áp 
dụng đối với người bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế và việc quản lý, sử dụng 
kinh phí thực hiện chế độ áp dụng đối với người bị áp dụng các biện pháp cách ly 
y tế và 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; chưa có quy định chi tiết về chế độ hỗ trợ đối với các Tổ phòng, 
chống dịch Covid-19 tại cộng đồng.

Tại điểm 2 Công văn số 5386/BTC-NSNN ngày 24/5/2021 của Bộ Tài 
chính: “2. Trường hợp cần hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống 
dịch, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định 
tại khoản 3, Điều 21, 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 và quy 
định của pháp luật, tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương, xem xét, 
quyết định theo thẩm quyền việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm 
cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn.” và thẩm quyền của 
tỉnh tại khoản 3, Điều 21, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP: “3. Quyết định các chế 
độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương 
ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối 
của ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương không hỗ trợ. …”. 

Do tính cấp thiết của phòng, chống dịch bệnh Covid-19 “Chống dịch như 
chống giặc” và để hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 
trên địa bàn tỉnh trang trải các chi phí trong thời gian tập trung liên tục trong năm 
2021. UBND tỉnh đã có Tờ trình số 4896/TTr-UBND ngày 02/8/2021 xin chủ 
trương sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021 để hỗ trợ cho Tổ Giám 
sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng với mức: 
1.000.000 đồng/tổ. Thực hiện ý kiến Thường trực HĐND tỉnh tại gạch đầu dòng 
(-) thứ nhất Công văn số 193/HĐND-VP ngày 13/8/2021: “Thống nhất chủ 
trương sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021 để hỗ trợ cho Tổ Giám 
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sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng với mức: 
1.000.000 đồng/tổ (tổng cộng 5.164 tổ tương ứng dự toán kinh phí 5.164 triệu 
đồng). Đề nghị UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh việc sử dụng dự phòng 
ngân sách tỉnh tại kỳ họp gần nhất; đồng thời, chỉ đạo các địa phương tiếp tục 
phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm và có chế tài đối 
với Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.”, 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 hỗ trợ 
cho các Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng 
đồng, số tiền: 5.164.000.000 đồng (Năm tỷ, một trăm sáu mươi bốn triệu đồng), 
từ nguồn dự phòng trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021.

Kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X theo dõi, chỉ đạo./.
(Kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh)

Nơi nhận:
- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
-  CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Y tế;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH.
9-16-hỗ trợ kp cho VKSND tỉnh(411)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang


		2021-09-17T14:23:27+0700
	Quảng Nam


		2021-09-17T14:24:18+0700
	Quảng Nam


		2021-09-17T14:24:23+0700
	Quảng Nam


		2021-09-17T14:24:24+0700
	Quảng Nam


		2021-09-17T14:24:25+0700
	Quảng Nam




