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V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí 

trong công tác phòng, chống 
Covid -19 trên địa bàn huyện 

Mai Sơn năm 2021 

Mai Sơn, ngày 09 tháng 9 năm 2021 

   

Kính gửi: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Mai Sơn. 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 65/HD-MTTW-BTT ngày 27/5/2021 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn hưởng ứng lời 

kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về 

đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 2414/STC-QLNS 

ngày 02/7/2021 của Sở Tài chính tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn quản lý và sử 

dụng nguồn kinh phí vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Mặt trận 

các cấp phát động. 

Căn cứ phương án số 02/PA-BCĐ ngày 08/02/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mai Sơn về việc triển khai khu cách ly y tế 

tập trung để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Mai Sơn. 

Thực hiện Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 29/08/2021 của UBND 

huyện về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận cách ly y tế tại 

khu cách ly tập trung phòng, chống dịch do COVID-19 huyện Mai Sơn.  

Khu cách ly tập trung huyện đã được thành lập duy trì hoạt động thường 

xuyên, trong năm 2021 khu các ly đã được UBND huyện Mai Sơn cấp hỗ trợ các 

kinh phí mua các vật tư thiết yếu bộ bảo hộ, vật tư lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ 

tiền ăn, tiền trực tại khu cách ly, hỗ trợ tiền công lấy mẫu, vận chuyển bệnh 

phẩm, vận chuyển đưa đón bệnh nhân, sửa chữa khu cách ly, bộ bảo hộ cá nhân, 

vật tư lấy mẫu xét nghiệm,.... Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện 

nhiệm vụ tại khu các ly còn phát sinh thêm nhiều chi phí khác, do đó để thực hiện 

đảm bảo, có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung 

của huyện. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mai Sơn đề nghị Uỷ 

ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện xem xét tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí từ 

nguồn kinh phí vận động ủng hộ được hỗ trợ cho cán bộ làm nhiệm vụ tại các 

chốt kiểm soát dịch, mua máy giặt, quạt sấy công nghiệp cho khu cách ly tập 

trung của huyện, số tiền khoảng 76.160.000đ (Bảy mươi sáu triệu, một trăm sáu 

mươi ngàn đồng chẵn) cụ thể như sau: 



1. Mua máy giặt, quạt sấy công nghiệp cho khu cách ly tập trung huyện Mai 
Sơn số tiền khoảng 25.000.000 đồng trong đó: 

- Máy giặt LG Inverter 22 kg TH2722SSAK: 21.000.0000 đồng. 

- Quạt sấy công nghiệp 02 cái x 2.000.0000đ = 4.000.000 đồng. 

2. Hỗ trợ cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Cò Nòi từ ngày 

18/8/2021 đến hết 31/8/2021 (định mức hỗ trợ: Tiền ăn 80.000 đồng/ngày, hỗ trợ 
trực 130.000 đồng/ngày): 14 người x 210.000đ/ngày x 14 ngày = 41.160.000 đồng. 

3. Hỗ trợ chốt kiểm dịch tại bản Đen xã Phiêng Pằn: 10.000.000 đồng. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xem xét, hỗ trợ kinh 

phí cho các đơn vị theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  

Lại Như Long 
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