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Kính gửi:    

                    - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

                    - Sở Tài chính Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện văn bản số 7299/UBND-VX1 ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng 

chống dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo tình hình kết quả 

chi trả chế độ phụ cấp, tiền ăn và các khoản chi mua sắm trang thiết bị y tế 

phòng chống dịch Covid-19 đến thời điểm 30/10/2021 theo Quyết định 2794 

ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh như sau:   

1. Kinh phí đã chi trả: 3.351 triệu đồng. Cụ thể:  

- Chế độ phụ cấp cho cán bộ phòng chống dịch: 980 triệu đồng. (Trong 

đó: Ngân sách cấp huyện: 502 triệu đồng; ngân sách cấp xã: 52 triệu đồng; 

nguồn vận động tài trợ: 426 triệu đồng). 

- Tiền ăn cho lực lượng phòng, chống dịch: 60 triệu (nguồn ngân sách 

cấp huyện). 

- Tiền ăn cho đối tượng cách ly y tế: 41 triệu. (Trong đó: ngân sách cấp 

huyện: 2 triệu đồng; nguồn vận động tài trợ: 39 triệu đồng). 

- Mua sắm trang thiết bị y tế: 2.269 triệu đồng. (Trong đó: Ngân sách cấp 

huyện: 1.673 triệu đồng; ngân sách cấp xã: 479 triệu đồng; nguồn vận động tài 

trợ: 117 triệu đồng). 

- Sửa chữa cơ sở vật chất: 23 triệu (nguồn vận động tài trợ) 

2. Kiến nghị, đề xuất: 

 Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành quy định cụ thể mức phụ 

cấp cho các đối tượng sau: 

- Lực lượng tham gia trực chốt “bảo vệ vùng xanh” theo quy định tại văn 

bản số 5486/UBND-VX1  ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về 

việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Vì đối tượng này không thuộc  trong quy định tại theo Quyết định 2794 ngày 

04/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 



- Lực lượng thuộc Tổ truy vết Covid-19 theo Quyết định số 5053/QĐ-

BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y tế. 

Trên đây là báo cáo tình hình kết quả chi trả chế độ phụ cấp, tiền ăn và các 

khoản chi mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 đến thời điểm 

30/10/2021 theo Quyết định 2794 ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở 

Tài chính tổng hợp theo quy định./. 
        

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Lưu: VT, TCKH. 
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