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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19  

năm 2021 cho Trung tâm y tế (đợt 4) 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách; 
Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ;  

Căn cứ 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;  

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, n gười 

lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch do Thủ tướng 
Chính phủ ban hành;  

Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/2/2012 của Bộ Tài chính 

quy định chế độ, quản lý sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp 

cách ly, cưỡng chế cách ly y tế; Công văn số 468/STC-TCHCSN ngày 

03/02/2021của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kinh phí phòng, chống 

dịch Covid-19 năm 2021; Công văn số 4554/STC-QLGCS ngày 15/9/2021 của Sở 

Tài chính tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí và trưng dụng tài 

sản cho các đơn vị; mua sắm tập trung của nghành y tế thực hiện công tác phòng 

chống dịch Covid-19; 

 Căn cứ Thông báo số 840-TB/HU ngày 11/10/2021 của Thường trực 
Huyện ủy về chủ trương cấp kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid – 19 (đợt 4); 

 Căn cứ Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND huyện 
Mai Sơn ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 
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2021; Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND huyện Mai 
Sơn về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế h oạ ch h uyện tạ i T ờ 
trình số 1111/TTr - TCKH ngày 12/10/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 năm 

2021 cho Trung tâm y tế (đợt 4), cụ thể như sau: 

Số tiền: 1.026.000.000 đồng 

Bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn 

Nguồn kinh phí: Dự phòng ngân sách huyện năm 2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, 

thực hiện cấp phát kinh phí theo hình thức lệnh chi tiền, quy định tại Điều 19, 

Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số Điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của 

Chính phủ.  

- Trung tâm y tế huyện có trách nhiệm tiếp nhận nguồn kinh phí, tổ chức 

triển khai thực hiện, thanh quyết toán nguồn kinh phí được giao theo đúng các 

quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo thời gian, hiệu quả, chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện và pháp luật về nhiệm vụ được giao.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính 

-Kế hoạch; Giám đốc: Trung tâm y tế, Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng 

các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                                                                                                                                                         

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Thường trực HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT, TCKH. 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Tiến Đĩnh 
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