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HU'NG DAN LIEN NGANH
V kinh phi thirc hin phông, chông
dch COVID -19 trên dja bàn tinh Ltng San.
Can cir Cong van sé, 4219/BTC-NSNN ngày 08/4/2020 cüa B Tài chInh
ye vic thirc hin nhim vi phOng, chong djch CoVid-19;
D dam bâo viêc b trI, sir ding, quyt toán kinh phi cho cong tác phông,
chông djch COVID -19 theo dung quy djnh cüa pháp 1ut; Lien s Tài chInh - Y
tê Lang San huàng dan mt so ni dung ye kinh phi thirc hin phông, chong
djch COVID -19 trên dja bàn tinh Ling San nhu sau:
I. Các van bàn quy djnh ch d dc thñ, chinh sách áp diing phông,
chong djch COVID -19
- Nghj djnh 101/2010/ND-CP ngày 30/9/2010 cüa ChInh phü qu djnh chi
tiêt thi hành mt so diêu cüa Lust phông, chông bnh truyên nhiêm ye ap dvng
bin pháp cách ly y tê, cixOng chê each ly y tê và chong djch dc thu trong thai
gian có djch;
- Quyt dnh s 73/2011/QD-TTg ngày 28/12/2011 cüa ThU tuóng ChInh
phU ye vic quy djnh mt so chê d phi cap dc thu dôi vi cong chUc, vien
chUc, ngiRi lao dng trong các ca s y tê cong ip và chê d ph%i cap chong
dich;
- Nghj quy& s 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 cUa ChInh phU v mt s ch
d dc thU trong phông, chông djch COVID -19;
- Quyt djnh s 437/QD-TTg ngày 30/3/2020 cUa ThU tuOng ChInh phU
ye nguyen täc ho trçl có miic tiêu tir ngân sách trung ucng cho ngân sách dla
phuang trong phàng, chong dch COVID -19;
- Thông tu 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012cUa B Trung B Tài
chInh Quy dnh chê d, quàn 1và sU diingkinh phi dôi vâi ngu?mi bi áp ding
bin pháp cách ly y tê, cu0ng chê each ly y té;
- Thông tu lien tjch s 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLDTBX1J ngày
26/02/20 14 huàng dan thirc hin mt so diëu cUa Quyêt djnh sO 73/201 1/QDTTg ngày 28/12/2011 cUa ThU tixOng ChInh phU ye viêc guy djnh mt sO chê dO
phu cap dàc thu doi vi cOng chUc, viên chUc, ngui lao dng trong các ca s y
tê cOng 1p vâ ché d phii cap chOng djch.
- COng yàn S6 398/BYT- KHTC ngày 0 1/02/2020 cUa B Y tv viêc bâo
dam hu can cho cOng tác phOng, chOng djch viëm ththng hO hap cap do chUng
mài cUa vi rUt Corona (nCoV) t?i da phuo'ng; Cong van so 10741BTC-I-ICSN

ngày 05/02/2020 cüa B Tài chinh v vic b trI kinh phi và sir diing kinh phi
cho cong tác phOng, chong dch bnh nCoV;
- Cong van s 4219/BTC-NSNN ngày 08/4/2020 cUa B Tài chInh v
vic thirc hin nhim vi phông, chông djch Covid-19;
II. Ngun kinh phi thirc hin cho cong tác phông, chng dlch Covid 19
1. Kinh phi phiic vi cho cOng tác phOng, ch6ng djch Covid -19:
Ngân sách nhà nuâc bO trI theo quy dnh cüa pháp 1ut v ngân sach nhà
nuôc và phân cap ngân sách nhà rnxóc hin hành. Các huyn, thành phô chü
dôn sü' dung 50% nguôn dij phông ngân sách duyc giao trong dix toán Va CC
nguôn kinh phi hçp pháp kliác dê th1ic hin chi các nhiêm vu chi chê d phi cap
chông djch và các chi phi hoat dng phông, chong djchtrên dja bàn theo dung
quy djnh. Ngân sách tinh ho try cho các huyn, thành phô trong tnthng hap virçt
qua khã näng can dôi ngân sách cUa các huyn, thành phO.
Qu báo him y t chi trà chi phi khám bnh, chüa bnh bào him yth.
Ngun vin try, tài trc)', h try cüa t chic, Ca nhân trong nuâc Va ngoài
nuâc và các nguon von hçip pháp khác.
2. Các ca quan, dan vj, UBND các huyn, thành ph chü dng s1r diing
kinh phi trong dir toán NSNN nàm 2020 dã thrç'c giao va nguOn kinh phi cüa di.a
phrnmg (cac khoán tang thu, tiêt kim chi; kêt dix ngân sách; nguOn kinh phi dix
phèng, tài try, vin try, ho try, nguOn khác...), các nguôn 1irc san cO, ti chô dê
thirc hin các hoat dng phông, chong djch COVID -19. Nhim vi cüa cap nào
do ngân sách cap do chü dng dam bão theo phân cap ngãn sách.
3. Các ca quan, dan vj và các th chirc duyc giao nhim vi phOn,g chng
djch; co quan, don vj di.xyc phân cong lam thuông tnrc Ban chi do chong djch
hotc duyc giao nhim v11 thi.rông trirc chong djch 24/24 co trách nhiêm lap d?
toán báo cáo ca quan tài chInh trInh UBND cUng cap dê bô tn kinh phi và giao
dir toán cho don v thirc hin nhim vi chông di.ch. Các ca quan, don vi thuOc
nân sách cap tinh có trách nhim 1p dir toán báo cáo ye s Y tê, Sâ Tài chInh
dé tong hap tnInh UBND tinh bô trI kinh phi.
Di vi các Ban chi dao cüa các ca quan, dan vj (ngoai Ban chi do cp
tinh; cap huyn, thành phO) sü diing kinh phi chi thu&ng xuyên cüa các ca quan,
don vi.
III. V sfr diing kinh phi phông, chng dch bnh Covid-19
1. Ch do di vói ngtrb'i bj ap ding bin pháp cách ly y t, ctrOng ch
cách ly y tê ti khu cách ly và các co' s& y tê
a) Ngi.thi bi. áp djn bin pháp each ly y th (bao gOm ngi.rO'i Vit Nam,
ngithi nithc ngoâi) ducic hO try tiên an theo mc 80.000 dOng/ngixi/ngày trong
thi gian each ly y tê nhung khOng qua 14 ngày. Không áp ding dOi vài tn.thng
hap each ly tti nhà, noi lixu trü, khách san, resort, doanh nghip.
Các don vj dixyc giao nhim vii th?c hin each ly có trách nhim cung cp
bUa an cho nguô'i bj cách ly. Tnthng hap ngui bj cách ly yté có yêu câu büa n
theo nhu cau (neu co), thI phái tij chi trâ phân chi phi tang them. Vic yeu cáu
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cung cap btra an riên,g cüa ngtthi hj cách ly phái phi hçp vâi diu kin cüa ca s
thuc hiên cách ly ytë.
b) Duçc cap không thu tin: nuóc ung, khän mat, khu trang, nuâc dung
dch rcra tay, dung dch sat khuân ming, bàn chãi dánh rang, xà phông tam gi
và các vt diing thiêt yêu khác phic vi,i nhu câu sinh hoat trong nhUng ngày cách
ly y tê vói tong chi phi là 40.000 dong/ngày.
c) Tnthng hçip nguii bj áp diing bin pháp cách ly y th dang trong thi
gian cách ly ma mac các bnh khác phài khám, diêu trj thI thçrc hin nhu sau:
- Di vâi ngu?yi có the bão him y t, Qu bão him y t thanh toán phn
chi phi khám, diêu trj trong phm vi duçc hung bão hiëm y të nhu truO'ng hçrp
di khám, chUa bnh dung tuyên. Ngân sách nba nuóc chi trâ phân chi hI dong
chi trã cüa ngu?ñ bnh và các chi phi ngoài phm vi huOng bào hiêm y tê.
- Di vâi ngithi khOng có the bão him y t& ngi.thi Vit Narn thI do ngân
sách nhà nuóc chi trã; ngithi nuc ngoài tr chi trâ chi phi khám, diêu trj.
d) Môt s ch d chi khác:
•- Duçyc min chi phi khám bnh, chfta bnh theo quy djnh hin hãnh v
giá djch vii khám bnh, chUa bnh dôi vâi Ca s y tê cOng IQ.p do ca quan co
thâm quyên ban hành khi phát hin, diêu trj các bnh truyên nhiêm theo huo'ng
dan chuyên mon cüa Bô Y té.
- Ducc min chi phi di chuyn ti'r nhà (di vri trumg hccp dang thrc hin
each ly y tê tai nhà nhun có dâu hiu tiên triên thành mac bnh truyên nhiêm
phãi thirc hin each ly y tê t?i ca sâ khám bnh, chfta bnh), tr ca sO', dja diem
phát hin dôi tixcing phãi thirc hin cách ly y te den ca sO' cách ly y té hoc tr ca
sO' each l y tê nay den ca sO' cách ly y tê khác theo quyêt djnh cUa nguO'i có
thâm quyên quy djnh tai khoân 1, Diêu 2, Nghj djnh sO 101/2010/ND-CP;duçc
bão dam vn chuyên thu.n lçi, an toàn và diing quy djnh t?i khoãn 3, Diêu 13
Nghj djnh so 101/2010/ND-CP.
Can cü xác djnh chi phi di chuyn duçc min là djnh müc tiêu hao nhiën lieu
thiic tê cüa phuang tin vn chuyên ngi.rO'i bj ap diin bin pháp cách ly y tê (hotc
hçip dong thuê xe vn chuyen). Tnrxng hcip có nhiêu han mt nguM bj ap dicing
bin pháp each ly y te cung dixçic van chuyên trên mt phuong tin thI muc thanh
toán cflng chi ducic tinh nhu dôi vO'i vn chuyên mt nguO'i.
- TruO'ng hcp nguO'i bj áp diing bin pháp cách ly y t tir vongthI duçc
mien chi phi cho vic bào quãn, quàn ixâp, mai tang, di chuyên thi the, hài cot
theo quy djnh cüa pháp luat ye phOng, chong bnh truyên nhiëm. Mirc chi theo
thirc têphát sinh trên ca sO' boa dan, ching tir hp l dam bão theo dung các quy
djnh ye chuyên mOn y tê cüa vic bâo quán, quàn uo'p, mai tang, di chuyén thi
the, hài cot do BO truO'ng B Y tê ban hành.
2 Ch d dac thñ phông, ching djch
a) Ch d phii cp chéng djch COVID -19:
- Can bQ y th, nguO'i lao dng di giám sat, diu tra, xác minh djch; ngixO'i
tr1rc tiêp tham gia khám, chân doán, diêu tr ngithi mac bnh djch tai co sO' khám
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bnh, chüa bnh duçc hi.thng phi cp chng djch mirc: 300.000
dong/ngày/ngirñ, ké cà ngày nghi, ngày lê.
- Ngu?ii van chuyn ngui bnh, bnh phm; bào quãn tü thi ngui bnh;
ngui git do vãi, quân áo bác si, bnh nhân; thu gom vó chai, 19, hp hóa chat;
báo ye khu diêu trj each ly; v sinE, lay uê, diet tác nhân ây bênh trong khu
cách ly tai co sâ khám bnh, chUa bnh duçc htthng phi cap chông djch müc:
200.000 dong/ngày/nguii, kê ca ngày nghi, ngày lê.
- Can bO y t thirc hin giám sat djch t, theo dOi y t tii Ca s cách ly y
t?i nhà và ca só each ly y tê theo chi djnh cüa ca quan quàn 1nhà nuó'c duçic
hirâng phi cap chong djch mtrc: 200.000 dông/ngày/ngu?i, ké câ ngày nghi,
ngày lê.
- Ngiz?ñ thçrc hin nhim v1i (khOng phãi là ehuyên mon y t) t?i ca s
cách ly tp trung (khong áp diing dôi vii hInh thüc cách ly ti nhà, nai luu tr(i,
khách sin, resort, doanh nghip) duçic hrnng phi cap chOng djch m1rc: 150.000
dong/ngày/ngixi, kê cà ngày nghi, ngày lê.
- Ngui tham gia cumg ch each ly y t di vi trthng hcpphãi áp d1ing
bin pháp each ly nhung không chap hành bin pháp each ly y tê thrçc huO'ng
phii cap chong djch m1c: 150.000 dông!ngay/ngithi, kê cã ngày nghi, ngày lê.
- Ngithi phien djch, di cp c11u 115, kIp van chuyn ngithi bj each ly
duçie hthng phi cap chOng djch mire: 150.000 dông/ngày/nguôi, kê cà ngày
nghi, ngãy lê.
b) Ch d dé,i vri ngu?i tham gia thumg trrc chng djch 24/24 gi?i:
- Nguyen tc thirc hin:
+ Vice th chüc thuO'ng trxc chng djch 24/24 giO can cr vào van bàn cong
bô djch cüa cap có thâm quyên, van bàn chi do cüa Thu tuàng ChInh phü, B
tnrâng B Y tê hotc Chü tch Uy ban nhân dan cap tinh ye vic triên khai các
giãi pháp phông chong djch, trong do có thiRmg tricc phOng, chông djch; Giám
doe S Y tê quyêt djnh danh sách ca s y tê thuc dja phrang quãn 15 tham gia
thi.xô'ng trirc chông djch 24/24 gi?i; Trumg Ban Chi dao chôn djch các cap
quyêt djnh phân cOng các thành viên Ban Chi dto thithng tric chong djch 24/24
gi;
+ Thu trirong co sO y tê dir phông duçc giao nEim vi thuOng true chn
dich 24/24 gi can cir vào tInh hInh thirc té dê quyêt dnh và chju trách nEim ye
so lung va phân cOng ngui thung trirc. Ca câu phiên trirc gom: lanh dto dan
vj, can b dch tê, xét nghim, ngui tham gia xü l dch; riêng doi vâi Ca s y
tê dir phOng tuyên huyn bô sung them oi nhân viên cila tr?m y tê x nai xày ra
d ich;
+ Thii gian ducc huOng phi cap: thi dim hrnmg ph1i cAp thung trçrc
24/24 giô kê tir ngày tiêp nhan ca nghi nhiêm COVID-19 dâu tiên nhung không
duçic sm han ngày xày ra djch bnh theo quy djnh ti khoán 2 Dieu 1 Quyêt
djnh so 173!QD-TTg ngày 01/02/2020 cüa Thu tuóng ChInE phü cho den hêt
ngày cOng bo là hét djch viém dung ho hap cap do chüng mi cua vi rut corona
theo quyêt djnh cUa Thi tiróng ChInE phü.
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+ Luc luo'ng dan quân khi ducc huy dng tham gia, phông ch6ng djch
không thuc dôi tuçmg duçic hung tii Nghj quyêt so 37/NQ-CP ngày 29/3/2020
cUa ChInh phü, thl ducc hung chê d tr? cap ngày cong dôi vó'i Dan quân theo
quy djnh tai Ngh quyêt so 20/2016/NQ-HDND ngày 9/12/2016 cüa Hi dong
nhân dan tinh Ban hành Dê an xây dirng 1irc luçing dan quân tr v tinh Lang Son
giai doan 2016-2020. Dôi vi hrc luçrn dan quân thirc hin thung tnrc chong
djch 24/24 giO' thI duçic huOng chê ddOi vài ngui tham gia thuirng trrc chông
djch 24/24 gi? quy djnh t?i Ngh quyêt so 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 cüa ChInh
phü.
- Ch d du?c hithng:
+ Mirc phii cp thu?mg trirc cMng djch 24/24 gi6 là 130.000
dong/ngay/ngui, kê ca ngày nghi, ngày lê.
+ Ngu?i lao dng tham gia thumg trirc chng djch 24/24 gi dirçc h tro
tiên n mirc 80.000 dong/phiên tr1rc.
c) H tro tin an:
Can b y t, quân dci, cong an thirc hin nhim vij tui co S each ly y t
tp trung (khong áp diing dôi vài hinh thirc CáCh ly tai nhà, noi kru trü, khách
smn, resort, doanh nghip); nguôi tham gia thirc hin nhim vi,j phân luông, lam
thU tVC cho ngu?ii nhp cãnh; ngi.thi bào v khu vrc cách ly ti các dja bàn dan
Cu theo chi djnh cUa co quan quãn 1 nhà nuc; can b y tê thu&n,g tr?C 24/24
giY tai Co sO diêutrj each ly y tê dê chàrn SóC, diêu trj ngui mac, nghi mac
COVID-19 duçc ho trçY tiên an là 80.000 dông/ngày/ngui.
d) Ch d bi throng di vói cong tác vien, tinh nguyen viên tham gia
chông dch trong thôi gian co di.ch COVID- 19:
MUC 130;000 dng/ngày/ngui di vâi cong tác viên, tInh nguyen viên
trrc tiêp hotc phôi hcrp tham gia CáC boat dng chông djch;
- MUc 80.00p dMg/ngày/nguri dé,i vOi cong tác viën, tInh nguyen viên
trirc tiêp tuyên truyên, vn dng nhan dan, phát t roi hoc tham gia diên tip.
3. Các khoãn chi sfra chfra c s& vt cht, mua sm trang thit bj,
thuôc, vt tu'y tê phông chông djch COYID -19
Dji vâi kinh phi sUa chUa co so vt cht, mua sm trang thit bj y t, can
cU dë nghj cUa SY tê, Só'Tài chInh phoi hçipvói S Y tê ràsoát danh rnc sUa
chüa ca so vt chat, mua sAm trang thiêt bj y té (không bao gOm trang thiêt bj do
B Y tê cap) tai các khu virc diêu trj each ly và tai các co sâ each ly tp trung
theo dUng huóng dan cUa Ban Chi dao quôc gia ye phông, chong djchCovid-19
và B Y tê (tai các vAn bàn so: 1030/BYT-KH-TC ngày 03/3/2020 ye vic bào
dam hu can cho cong tác phOng chong djch Covid-19 t?i dja phuong, so
941/QD-BYT ngày 17/3/2020 ye vic ban hãnh Danh miic trang thiêt bj, vt tu
tiêu hao và thuôc thiêt yêu cUa 01 Khu virc diêu trj cách ly ngu?i bnh Covid19; so 1769/BYT-KEI-TC ngày 3 1/3/2020 ye vic huâng dan ,các tiêu chuàn,
djnh miirc giurng cách ly tai co sU each ly tp trung phông, chông djch Covid19;...) báo cáo Ban chi dto cap tinh phông, chong djch Covid- 19, trinh UBND
tinh quyêt dnh (theo diem b, khoán 3 Cong van sO 4219/BTC'-NSNN ngày
08/4/2020 cia Bô Tài chInh).
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quy trInh th?c hin du thu rnua sm: Thrc hin theo quy djnh cüa
Lut dâu thâu vâ các van bàn huó'ng dan hin hành; Thông tu so 15/2019/TTBYT ngày 11/7/2019 cUa B Y tê quy djnh vic dâu thâu mua thuôc tai các Ca
s y té cong lip. Theo quy djnh tti diem a, Khoán 1, Diêu 22, Lut dâu thâu so
43/2013/QH13: "Chi djnhthâu dôi vri nba thâu duçc áp ding trong các tru?ng
hcTp sau day: a. Gói thâu can thirc hin dê khäc phiic ngay hoc de xü 1 kjp thi
hu qua gay ra do sr cô bat khà kháng; gói thâu can th?c hin dê bão dãmbI mt
nhà nucc; gói thâu can triên khai ngay dê tránh gay nguy hii trrc tiép den tInh
mng, süc khOe và tài san cüa cong dOng dan Cu trên dja bàn hoc dê khOng ãnh
hucng nghiern tr9ng den cong trInh lien kê; ói thâu mua thuôc, hóa chat, Vtt tu,
thiêt bj y tê dê triên khai cong tác phOng, chông djch bnh trong tnthng hcp cap
bach". Theo do, dê nghj các dan v can cir nOi dung nêu trên dê thirc hin mua
sam theo diing quy djnh cüa pháp 1ut ye dâu thâu.
IV. V trách nhim chi trã và h so' chfrng tfr thanh toán
1. Trách nhiêm chi trã
- Doi vi ngithi bj ap diing bin pháp cách ly y tá, cuO'ng ch cach ly y t&
Các cci s& khám bnh, chUa bnh, các don vj duçc giao thrc hin vic tiêp nhan,
cách ly, theo dOi, diêu trj ngui mac bnh theo quy djnh có trách nhim thirc
hin day dü chê d cho ngtthi bj áp diing bin pháp cách ly y tê quy djnh tai
Nghj quyêt sO 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 cüa ChInh phU ye mt so chê d dc
thu trong phông, chông djch COVID -19;, Thông tu so 32/2012/TT-BTC ngà,y
29/02/20 12 cüa B Tài chInh quy dnh chê d, quãn 1 và sCr diin kinh phi dôi
viii ngixii bj áp ding bin pháp each ly y tê, cixO'ng chê cách ly y tê; Cong van so
4219/BTC-NSNN ngày 08/4/2020 cüa Bô Tãi chInh ye vic th?c hin nhim vii
phOng, chong djch CVid-19.
- Di vi cong chüc, viên chrc, nguè'i lao dng tham gia chéing djch: Các
cci quan, don vj và các to chüc ducgiao nhim v11 tham gia phOng, chông djch
COVID -l9cO trách nhim chi trã dôi vi cOng chtrc, viên chi'rc, ngui lao dng
thain gia chong dch.
- Di vài cong tác viên, tInh nguyen viën tham gia chn djch: Do co
quan, don vj duçc phân cong làmthithng trlrc Ban Chi dao chông dich hoc
duic giao nhim vi thung trrc chOng djch 24/24 gR chi trâ.
2. V hi) so', chfrng tir thanh toán
Thirc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut v& k toán, trong do huo'ng dn c1i
the mt so ni dung sau:
a) Chirng tir chi d thirc hin ch d vâi ngui bj áp diing bin pháp each
lyytê:
- Chi phi khám bnh, chUa bnh: Theo boa don khám chifa bênh cüa ca s
yte.
- Ching tir rnua nu'c ung, khàn mat, khu trang, nuc dung djch rra tay,
dung djch sat khuân min, bàn chài dárth rang, xà phong tam gi va càc vt
ding thiët yêu khác: Hçp dOng, thanh l h dOng, hOa don theo quy djnh, danh
sách cap phát cO k nhn cUa ngi duc cap.
6

Chüng ti.'r vn chuyn n,githi b cách ly y t& Hóa dcm mua nhiên lieu,
bang kê so km thirc tê vn chuyên ngthi bj cách ly y tê; hcip dông, thanh 1 hcp
dong, hóa dan tãi chInh (doi vâi trwmg hçip thuê xe vtn chuyên).
-

Chirng ti'r chi cung cp btta An cho ngu'i bi each ly y th: Hçp dng,
thanh 1 hcip dông, hóa &m, bang kê mua hang, so lucing büa An.
-

Divi chng tr mua hang hóa, djch vi có thng giá thanh toán dui
200.000 dông thI thuc hiên theo quy dinh ti Diêu 18, Thông tu so 39/2014/TTBTC ngày 3 1/3/2014 cüa Bô Tài chInh huóng dan ye viêc in, phát hành và sir
ditng hóa dan ban hang hóa, cung 1rng djch vi (sau dày gi chung là hóa dan).
b) Chirng tir chi ch d phông, chëng djch gm (thanh toán theo s ngày
thçrc tê tham gia phông chong djch duçc phân công, châm cong): Các quyêt djnh
thành 1p ban chi do, phân cong tham gia phiic v11; quyêt djnh tham ,gia cong
tác viên, tInh nguyen viên; vAn bàn phân cong th1rc hin nhim vi chong djch,
tr?c chông djch; bang châm công; danh sách nhan tiên.
c) Ho so, chimg tr chi d& vOi cac khoãn chi sira chüa ca si vt cht, mua
sAm trang thiêt bj, thuôc, vt ttx y tê phOng chông Covid-19: Quyêt djnh phê
duyt kêt qua lira ch9n nhà thâu, Hap dông, bang xác djnh giá tr khôi krçmg
cong vic hoàn thành, chüng chuyên tiên.
V. V ch d báo cáo quyt toán kinh phi
1. Theo quy djnh tai Quy& dnh sé 437/QD-TT ngày 3 0/3/2020 cüa Thu
tu(mg ChInh phü, tinh Ltng San duçic Trung uang ho trç 50% kinh phi phông
chong djch, phân ho trci ti'r ngân sách nhà nuâc. CAn cü sO chi NSNN (bao gôm
thanh toán và ttm ir11g chi) cho cong tác phOng, chông djch, TJBND các huyn,
thành ,phO tong hap, báo cáo (co xác nhan cüa kho bac) gui Sti Tài chInh tong
hap dê nghj B TAi chinh cap kinh phi theo quy djnh.
2. Trong trix?mg hap djch bnh xãy ra hcn và vuçt qua khã nAng dam bão
cUa ngân sách cap huyn, de nghj kjp th?ii báo cáo ye S Tài chInh dê báo cáo
UBND tinh xem xét, quyêt djnh. CAn cir so thixc chi tir NSNN cho cOng tác
phông, chong djch, UBND các huyn, thành phô tong hap, bao cáo (co xác nhan
cüa kho bac) giri S TAi chinh dê dê nghj B Tài chinh cap kinh phi theo quy
djnh.
3. Các Ca quan, dan vj thuc ngân sách cp tinh, các huyn, thành ph có
trách nhirn 1p báo cáo qu,yêt toán kinh phi phOng, chông djch (sau khi két thiic
phOng, chôn djch hotc kêt thüc nAm ngân sách) gi~i ye S Tài chInh, S'y Y tê
thâm djnh, tong hap quyêt toán kinh phi theo dung quy djnh.
VI. T chfrc thu'c hiên:
1. Các ch d dc thi quy djnh tai Nghj quyt s 37/NQ-CP ngày
29/3/2020 cüa ChInh phü du?c thijc hin trong thai gian phOn, chong djch
COVID-19 ttr ngày 23/01/2020 ('thai diem xác d/nh trtràng hcrp dáu tiên mac ca
bnh viêm dzthng ho hap cOp do ching mO'i cza vi rit Corona gOy ra,).
Rieng di vói muc h trçl tin an cho ngui b Ap diing bin phAp cách ly
y tê tniâc ngày 29/3/2020 thi duçc thanh quyêt toán theo so thiic tê dA chi.
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Các di tucmg tham gia chng djch Covid-19 d hurng ch d ph cp
theo Quyêt djnh so 73/2011/QD-TTg ngày 28/12/2011 cUa Thu tuâng ChInh
phñ ye vic quy djnh mt so chê d dc thu dôi vi cong chuc, viên chilic, ngui
lao dng trong các cc s y tê cong 1p và chê d phi cap chông djch thI dccc
truylinh phân tang them (neu co) trnng üng vó'i mirc phi cap quy djnh t?i Nghj
quyêt so 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 cüa ChInhphU kê tc ngày hung chê d phii
cap chong djch theo quy djnh ti Quyêt djnh so 73/20 1 1/QD-TTg.
2., Kinh phi thrc hin chinh sách dc thii theo quy djnh tti Diu 1 Nghj
quyêt so 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 cUa Chinh phü thirc hin theo quy djnh
Cong van so 4219/BTC-NSNN ngày 08/4/2020 cüa B Tâi chInh. Các doi tuçmg
do Trung rnmg trirc tiêp quàn 1 nhu: quân dci, cong an, hãi quan,... can cü van
bàn hithng dan riêng cüa B Tài chInh, Si Tài chinh së có huàng dan sau.
3. Các chd dc thu nêu trên thirc hin trong thè'i gian phông, chng
Covid-19, các chê d khác khôn quy djith tii Huàng dan nay duGc thuc hiên
theo quy dnh ti Quyêt djnh so 73/2011/QD-TTg ngày 28/12/2011 cüa Thu
tuO'ng ChInh phU (ngwô'i tham gia ,chong d.ich Covid-19 du'çic hzthng pht cap
chông d.ich 150.000/ ngzthi/ ngày kê cá ngày nghi, ngày Lé) và các van bàn quy
djnh hin hành.
4. Huo'ng d.n nay thay thá các Cong vAn cUa S TâichInh: Cong vAn s
1 62/STC-HCSN ngây 4/2/2020 ye vic kinh phi phông, chong djch ho hap câ
do chüng mri cüa vi rut Corona; Cong vAn so 601/STC-HCSN ngày 3/4/2020 ye
victhirc hin mt so chê d kinh phi phOng, chong djch Covid-19 theo Nghi
quyêt 37/NQ-CP.
Trong qua trInh thrc hin, nu co khó khAn, vu&ng mac, d nghj các thYn
vj phãn ánh ye Sâ Tài chinh, S Y tê dê xem xét, diêu chinh cho phü hc'p./.
No'i nhân:
- UBND tinh (b/c);
- Các s, ban, ngành trijc thuOc UBND tin
- Các cci quan Dãng, doàn the tinh;
- UBND các huyn, thành ph
- Phông TCKH các huyn, TP;
- Liiu: VT.
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