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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2020

V/v hướng dẫn kinh phí phòng,
chống dịch bệnh nCov năm 2020

Kính gửi:
- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố;
- Công an thành phố;
- Sở Y tế;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Các Hội, đoàn thể;

Ngày 07 tháng 02 năm 2020, UBND thành phố có Công văn số 670/UBNDKTTC giao Sở Tài chính khẩn trương có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị,
địa phương về việc đảm bảo kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh nCov
năm 2020 trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1074/BTCHCSN ngày 05/02/2020.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, căn cứ Công văn số
1074/BTC-HCSN của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan đơn vị, địa
phương như sau:
1. Về nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh nCov

a) Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khối thành phố
- Chủ động sử dụng từ nguồn dự toán năm 2020 được giao tại Quyết định số
5680/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND thành phố và các nguồn khác theo
quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh nCov
theo các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố 1.
- Sau khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc trong trường hợp cần
thiết phải bổ sung kinh phí thì các đơn vị có văn bản gửi Sở Tài chính (báo cáo giải
trình cụ thể tình hình sử dụng nguồn kinh phí kèm theo hồ sơ chứng từ liên quan)
1

- Thông báo số 34/TB-VP ngày 24/01/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND
thành phố Huỳnh Đức Thơ tại buổi làm việc về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut
Corona gây ra;
- Công văn số 517/UBND-VHXH ngày 29/01/2020 của UBND thành phố về việc triển khai Công điện hỏa tốc số 05/CT-TTg
ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
- Thông báo số 36/TB-VP ngày 01/02/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND
thành phố Huỳnh Đức Thơ tại buổi làm việc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của virut Corona gây ra;
- Thông báo số 37/TB-VP ngày 03/02/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND
thành phố Huỳnh Đức Thơ tại buổi họp triển khai Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ và
Công văn số 716/VPCP-KGVX ngày 02/02/2020 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến phòng chống dịch nCoV;
- Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- Công văn số 600/UBND-VHXH ngày 05/02/2020 của UBND thành phố về việc triển khai Công văn hỏa tốc số 164 của Thủ
tướng Chính phủ;
- Thông báo số 40/TB-VP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND
thành phố Huỳnh Đức Thơ tại buổi kiểm tra một số địa điểm dự kiến bố trí làm cơ sở cách ly phòng chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.

tổng hợp trình UBND thành phố phê duyệt bổ sung cho đơn vị đối với phần kinh
phí chênh lệch thiếu từ nguồn dự phòng ngân sách phố năm 2020.
b) Đối với các đơn vị thuộc khối quận, huyện
Chủ động sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương năm 2020 và
các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ phòng,
chống dịch bệnh nCov. Sau khi thực hiện nhiệm vụ, trường hợp thiếu cần phải bổ
sung kinh phí thì các quận, huyện có văn bản gửi Sở Tài chính (báo cáo giải trình
cụ thể tình hình sử dụng nguồn kinh phí) để tổng hợp trình UBND thành phố xem
xét, quyết định.
2. Các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức được giao nhiệm vụ tham gia
phòng, chống dịch bệnh nCoV có trách nhiệm chủ động sử dụng nguồn kinh phí
nêu tại điểm 1 Công văn này để triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống
dịch theo chỉ đạo của UBND thành phố đảm bảo đúng quy định hiện hành của
pháp luật. Trong đó, liên quan đến chế độ, chính sách đối với công chức, viên
chức, người lao động tham gia chống dịch thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài
chính tại Công văn số 1074/BTC-HCSN, cụ thể như sau:
a) Chế độ đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế: Thực hiện
theo Điều 2 Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính quy
định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách
ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.
b) Chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động
tham gia chống dịch: Thực hiện theo Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày
28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 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 và Điều 3 Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYTBNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014 của Liên bộ Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài
chính, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của
Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai công tác phòng
chống dịch bệnh nCov năm 2020 đảm bảo đúng quy định./.
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