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V/v kinh phi phông, chng djch 
Covid-19 trên dia bàn tinh. 

KInh gIri: 
- B Chi huy Quân sir tinE; 
- B Chi huy B di biên phông tinh; 
- Cong an tinh; 
- UBMTTQ Viêt Nam tinh; 
- Các S, ngành thuc tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô. 

Thrc hin các chi dio cña Trung uong, Tinh ñy và UBND tinh ye phông, 
chong dich Covid-19 trên dja bàn tinh; dê quàn 1', sir ding kinh phi phông, 
chông djch Covid-19 hiu qua, diling quy djnh và không trüng lap nhim vi, S 
Tài chinh kInh dê nghj BCH Quân sr tinE, BCH B di Biên phèng tinh, Cong 
an tinh, UBMTTQ Viêt Nam tinh, các S, ngành thuc tinE và UBND các 
huyn, thj xã, thành phô (sau day gi chung là CC co quan, don vi, da phucmg) 
thrc hin mt so ni dung sau: 

1. Các co quan, don vj, dja phuong và các t chüc duçc giao nhim vi 
tham gia phông, chông dch bnh Covid- 19 có trách nhim chü dng, tang 
cing phôi hop và sir diing nguôn kinh phi duçic giao dê triên khai thirc hin các 
hott dng phong, chông dich theo chi dao cüa UBNID tinh dam bào dung quy 
djnh hin hành cña pháp lut. Trong do, các chë do, chinE sách thirc hin theo 
Nghj quyêt so 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 cüa This tu'ng ChInh phii ye mt so 
chC do dãc thi trong phông, chong djch Covid-19; Quyêt d.nh so 437/QD-TTg 
ngây 30/3/2020 cüa Thu tuOng ChInE phü ye nguyen tãc ho tr có rnic tiêu tr 
ngàn sách trung iiong cho ngân sách dja phuong trong phOng, chông djch 
Covid-19; Quyêt dlnh  so 73/2011/QD-TTg ngày 28/12/2011 cüa Thu ti.thng 
ChInh phü quy dinh mt so chê do phu cap dc thii dôi vói cong chuc, viên 
chüc, ngu'è'i lao dng trong các co' sO' y tê cOng 1p Va chê d phii cap chOng 
dch; Thông tu sO 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/20 12 cüa B Tài chInh quy djnh 
chê d, quân l2 va sr dung kinh phi dôi vO'i nguO'i bj áp diing các bin pháp cách 
ly y tê, cuO'ng chê cách ly y tê; Quyêt dnh so 748/QD-UBND ngày 20/3/2020 
ban hành quy dinh tm thôi mt so chê do dãc thu trong cong tác phOng, chông 
dch Covid-19 trên dja bàn tinE Quang Nam và các van bàn chi dao  cña UBND 
tinh. 

2. V ngun kinh phi thic hin: 
a) Di vO'i các co quan, don vi thuc cp tinh: Chü dng sr ding tr nguèrn 
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thrc hin các hoat  dng phOng, chng djch theo quy djnh. Sau khi thirc hin 
nhim vii phông, chông djch hoc trong tru'O'ng hcip can thiêt phái bô sung kinh 
phi thI các don vj có van bàn gri Si Tài chInE (báo cáo giâi trInh ci-thé t4nh—
hinh sü diing nguôn kinh phi kern theo ho so, chtrng tr lien quai) tong hçp trInh 
UBND tinh xem xét, giãi quyêt. 

b) Di vói cac huyn, thj xã, thành phé: Chü dng sir ding ngun dir 
phOng ngân sach cap rnInh nãm 2020 và các nguon kinh phi khác theo quy djrih 
cüa pháp 1ut dê thrc hiên nhiêrn vii phông, chOng djch trên dja bàn mInh, kê Ca 
vic thành 1p các diem each ly tp trung trên dja bàn cap huyn. Sau khi thirc 
hin nhim vii, tnthng hç'p vuçlt 50%  nguOn dr phông ngân sach cap mmnh (bao 
górn di! phông ngán sách cap huyn và ngán sách cap xâ) thI tong hçTp gi:ri So' 
Tài chinh (báo cáo giái trInh c the tInh hmnh so' diing nguôn kinh phi) dê tong 
hçp trInh UBNID tinE xem xét, quyêt djnh. 

c) Di vOi các don vj BCH B di Biên phông tinh, BCH Quân slrr tInE, 
Cong an tinh: dê nghj các don vj chü dng triên khai thirc hin nhim vvdo 
Trung uong, tinE giao; lien h vó'i các co quan Trung uung dê có van bàn thông 
nhât các ni dung, nhim vi chi së duçc ngân sách Trung uang darn bâo; dOi 
vo'i cac ni dung, nhirn vi.i chi ngân sách Trung ucmg không dam bão, sau khi 
thirc hin nhim vii phông, chông djch ho.c trong truo'ng hc'p can thiêt phái bO 
sung kinh phi thI các don vj có van bàn gi:ri So' Tài chInh (báo cáo giái trInh cii 
the tInh hInh si:r diing nguôn kinh phi kern theo hO so, chimg to' lien quan) tOng 
hop trInh UBND tinE xem xét, giâi quyêt. 

d) Di vo'i ngun buy dng dong gop: kInh dê nghj UBMTTQ Vit Nam 
tinh chi do các b phn chuyên mOn phOi hop So' Tài chInh, SO' Y tê và các dia 
phuong dê quàn 1, so' drng kinh phi dam bâo dñng quy djnh. 

3. V thrc hin mua sm trang thit bj, vt tu, boa cht,... phiic vu phong, 
chOng djch 

a) D& vO'i mua sm trang thit b, vt tu, hóa chit y tê phic vii phèng, 
chOng dich Be nghi So Y tê chiu trach nhiêm ra soat cac nguôn kinh phi (kê ca 
nguOn buy dong, neu co), nhu câu can trang bj. mua sam de kjp thO'i dC xuât mua 
sam trang thiêt bi, vat tu', hóa chat,... phc viii phOng, chOng dch c'i the theo 
tO'ng chüng loai, câu hInh, ...cüa các trang thiêt b y tê dam báo theo quy djnh 
cüa B Y tê trong phOng, chOng djch Covid-19; cii the ye tiimg 1oti vt tu, boa 
chat,... can mua sam; dong thO'i go'i kern theo các báo giá trang thiêt b, vt tu, 
boa chat,... dê So' Tài chInh kjp thO'i kiêm tra, thâm djnh dir toán trInh UBND 
tinh xem xét, quyêt dinh. 

b) Béi vO'i rnua sm cac thit bj, vt ding thit yu ti các co so' cách ly 
tp trung: 

B nghj cac dja phuong, don vi tan diing cac thit bi, vt diing thit yu 
hiên co tai co so dê thuc hiên, truong hap cac thiêt bi, vat dung thiêt yêu hiên co 
ti co so' dä xuOng cap, không dam bào nhu cau tOi thiêu thl tong hap, báo cáo 
UBND tinh, go'i SO' Tài chInE de kjp thO'i kiêm tra, trinh UBNT) tinh xem xét, 
quyêt djnh. Trong do, dê nghi can báo cáo ci the ye nEu câu (tuong o'ng vôi sO 
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luqng nguè'i bj cáeh ly tp trung ti co sd), cac thiêt bj, vt diing thiêt yêu hin 
có ti co s và dê xuât bô trI them (chi tiêt thiêt bj, vt diing thiêt yêu, so hxçmg, 
dn giá và kinh phi). 

c) D nghj Si Y t, cac don vj, dja phuong chju trách nhim t chñc mua 
sam dung quy djnh; phân bô quân l, sà dung cac trang thiêt bi, vt tu, hóa chat, 
vt diing dam báo hiu qua. 

Kinh d nghi. cac co quan, don vi, dja phuong phi hçTp trin khai thirc 
hin dam bâo dung quy djnh. Trong qua trInh triên khai thuc hiên, nêu có vuâng 
mac dê nghj phán ánh ngay ye Sâ Tài chInh (phong Hành chInh sin  nghip - sO 
din thoii: 0235-3 852544) dê nghiên ci1ru và huóng dan them.!. 

NcrinIzân:çij 
- Nhu trêiyc' - 
- TT UBND tinh (b/cáo); 
- Ban Giám dôc; 
- Luu VT, HCSN, NS, GCS. 
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