
 UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:           /STC-HCSN Tây Ninh, ngày        tháng 3 năm 2020 

V/v hướng dẫn kinh phí thực hiện 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

      - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố.  
 

Thực hiện Công văn số 571/UBND-KTTC ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung về kinh phí thực hiện cho công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Về nội dung chi: 

Thực hiện theo Công văn số 571/UBND-KTTC ngày 24/3/2020 của UBND 

tỉnh về việc chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

Đối với mức chi tiền ăn cho tất cả đối tượng bị áp dụng cách ly trong thời gian 

cách ly y tế tập trung và mức chi về nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước dung 

dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội và 

các vật dụng thiết yếu như chăn, màn, chiếu, gối và các chi phí khác phục vụ nhu 

cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là mức tối đa. Đề nghị cơ quan, đơn vị 

căn cứ tình hình thực tế quyết định mức chi nhưng đảm bảo không vượt mức tối đa 

và quyết toán theo quy định. 

2. Về nguồn kinh phí thực hiện:  

 Kinh phí thực hiện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sử 

dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn hợp pháp theo quy 

định, cụ thể: 

2.1 Đối với ngân sách cấp tỉnh: đảm bảo kinh phí cho các khu cách ly của tỉnh 

và kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh.  

Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 chủ động sử dụng dự toán NSNN năm 2020 đã được giao, sử dụng các 

nguồn lực sẵn có, tại chỗ để bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện các hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Trường hợp cần thiết phải bổ sung kinh phí, Sở Y tế tổng hợp nhu cầu kinh phí 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cơ quan, đơn vị thực hiện tham gia gửi Sở 

Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định. 

2.2 Đối với ngân sách cấp huyện: đảm bảo kinh phí cho cơ sở cách ly của 

huyện, thị xã và thành phố (gọi chung là huyện) ngoài kinh phí ngành y tế đảm bảo, 

bao gồm: chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh 
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Covid-19 của huyện (bao gồm lực lượng cấp xã) theo chỉ định của UBND cấp 

huyện; tiền ăn của người bị cách ly trong cơ sở cách ly của huyện; đảm bảo cơ sở 

vật chất để làm cơ sở cách ly của huyện; phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ 

của huyện và một số nội dung chi cấp bách khác phục vụ cho công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở cách ly của huyện. 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan khi tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 chủ động sử dụng dự toán NSNN năm 2020 được giao và sử dụng các nguồn lực 

sẵn có, tại chỗ để bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. Trong trường hợp cần thiết, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện 

tổng hợp nhu cầu kinh phí tham mưu UBND cấp huyện sử dụng dự phòng ngân 

sách huyện để đảm bảo theo quy định. 

Trường hợp đã sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình theo quy định nhưng 

vẫn không đảm bảo thì UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo về Sở Tài chính để tham 

mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung kinh phí để huyện kịp thời có nguồn 

thực hiện theo quy định. 

3. Tổ chức thực hiện:  

Văn bản này thay thế văn bản số 317/STC-HCSN ngày 07/02/2020 của Sở Tài 

chính về việc hướng dẫn nguồn kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, 

chống dịch bệnh nCoV. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vướng mắc đề nghị phản ánh 

kịp thời về Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 
- - Như trên; 

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh của tỉnh; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Phòng TCKH các huyện; 

- Website Sở Tài chính; 

- Lưu VT, P.HCSN. 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
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