
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PH  TAM  IỆP  ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TCKH Tam Điệp, ngày      tháng 12 năm 2021 
V/v Tăng cường quản lý trong thực 

hiện các nhiệm vụ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị cấp thành phố; 

- Trung tâm y tế thành phố; 

- Ban chỉ huy quân sự thành phố; 

- Công an thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh cấp trên về các chế độ, chính sách trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. Để đảm bảo việc sử dụng kinh phí (mua sắm phương tiện, trang thiết bị, 

vật tư y tế, chế độ phụ cấp,…) liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 

của các đơn vị đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành, UBND thành phố có 

ý kiến, như sau: 

1. Yêu cầu các đơn vị sau khi được cấp kinh phí phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid - 19, chủ động cập nhật, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của 

Chính phủ, các cấp, nghành thực hiện quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo 

đúng quy định. 

- Yêu cầu chi cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid – 19 đúng quy 

định, đúng đối tượng, đúng định mức, đảm bảo công khai, minh bạch. Thực hiện 

thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và trước UBND thành phố nếu để xảy ra sai xót, sai phạm. 

- Yêu cầu đối với việc rà soát hỗ trợ các đối tượng được hưởng chế độ phải 

đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định, chi 

trả hỗ trợ cho người dân dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và người 

dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách. 

- Tiếp tục rà soát, thẩm định đối tượng và kinh phí hỗ trợ cho người lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 (nếu còn phát sinh), tổng hợp báo cáo 

UBND thành phố (qua Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính 

– Kế hoạch) xem xét, giải quyết. 

- Yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động, có kế hoạch, phương án, giải pháp 

cụ thể đối với việc mua sắm phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ kịp 

thời, hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch, bảo đảm thích ứng an toàn, kiểm 
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soát hiệu quả, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh Covid-19 có thể xảy ra 

trên địa bàn, việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư…phòng chống dịch phải 

thực hiện nghiêm theo quy định của Luật Đấu thầu, các Nghị quyết, văn bản chỉ 

đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật liên quan, 

quản lý chặt chẽ việc mua sắm, đấu thầu, bảm đảm công khai, minh bạch, hiệu 

quả, tránh lãng phí. 

2. Một số hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện việc quản lý, sử dụng và 

thanh quyết toán kinh phí chi cho hoạt động phòng chống dịch Covid - 19 

2.1. Các văn bản hướng dẫn chế độ chi: 

a) Các văn bản về chi phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 

- Các văn bản đã hết hiệu lực: 

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 (hiệu lực từ 29/3/2020 đến 08/02/2021).  

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi 

dưỡng chống dịch COVID-19 trong 05 ngày Tết Nguyên đán năm Tân Sửu 2021.  

- Các văn bản hiện hành: 

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;  

Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh  ngày 25/6/2021 về quy 

định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình. 

Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 1 

Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Ninh Bình quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/07/2021 của Chính phủ về mua sắm 

thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch 

Covid-19. 

Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ nghị quyết phiên 

họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021. 

Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ nghị quyết phiên 

họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021. 

b) Các văn bản về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 về sửa đổi, 

bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP. 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 



3 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 Quy định chính sách hỗ 

trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do 

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định tại 

khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ và các nhiệm vụ chi phòng, chống thiên tai, dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy 

sản, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. 

2.2. Hồ sơ đề nghị, thanh toán: 

- Đối với chi phụ cấp chống dịch, tiền ăn:  

Văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 các cấp; Quyết định thành lập các tổ, chốt,…; Lịch trực; Bảng chấm 

công, Danh sách ký nhận. 

- Đối với chi mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện 

phòng chống dịch Covid-19, chi sửa chữa cơ sở vật chất,… 

Văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 các cấp; Dự trù kinh phí chi tiết về số lượng, chủng loại, giá cả trình Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp phê duyệt. 

Các chứng từ thanh toán: Giấy đề nghị thanh toán; Hợp đồng, hóa đơn, Biên 

bản nghiệm thu, Biên bản giao nhận,… theo quy định. 

Các đơn vị chủ động và chịu trách nhiệm về việc sử dụng nguồn dự phòng, 

nguồn ngân sách được cấp bổ sung, nguồn khác nếu có để tổ chức thực hiện các 

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

cấp. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh nhiệm vụ chi ngoài các chế độ, chính 

sách quy định, đề nghị đơn vị có văn bản đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem 

xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;      

- Lưu: VT, TC-KH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng 
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