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Hữu Lũng, ngày  tháng 10 năm 2021 

                         Kính gửi:  

             - Các đơn vị dự toán cấp huyện 

                                          - Công an huyện 

    - UBND các xã, thị trấn 

 

Thực hiện Công văn số 452/UBND-KT ngày 12/04/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 

29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ 

ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch 

Covid 19. Tại mục 2 quy định: “Các huyện, thành phố sử dụng tối đa 50% 

nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm  cấp  huyện,  cấp xã) để 

thực  hiện  các  nhiệm  vụ phòng,  chống dịch Covid-19 nêu tại mục 1 Công 

văn này. Trường hợp các huyện, thành phố chi cho công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 ở mức độ lớn, vượt quá nguồn 50% dự phòng ngân sách địa 

phương thì ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm phần chênh lệch” 

Hiện nay, có một số xã có Tờ trình gửi UBND huyện đề nghị cấp bổ 

sung dự toán chi Covid-19, tuy nhiên để có cơ sở cấp bổ sung dự toán cho 

UBND các xã, thị trấn, đồng thời có số liệu tổng hợp kinh phí phòng chống 

Covid-19 của toàn huyện báo cáo và đề nghị Sở Tài chính cấp bổ sung cho 

ngân sách huyện theo quy định. UBND huyện Hữu Lũng đề nghị UBND các 

xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện kinh phí phòng 

chống dịch Covid-19 năm 2021, cụ thể như sau: 

 1. Nội dung báo cáo  

 - Báo cáo kinh phí phòng chống dịch Covid-19 đã thực hiện từ đầu 

năm 2021 đến hết tháng 9/2021 (bao gồm các khoản đã thực hiện chi trả và 

các khoản đã có chứng từ nhưng chưa thực hiện chi trả),  đồng thời phô tô 

các phiếu chi, chứng từ chi trả và chưa chi trả gửi UBND huyện để xem xét, 

tổng hợp, chi tiết như biểu kèm theo 

 - Dự kiến các khoản thực hiện chi trả cho công tác phòng chống 

Covid-19 từ tháng 10 đến hết tháng 12/2021, chi tiết như biểu kèm theo 

 2. Thời gian và địa điểm nộp báo cáo: Báo cáo nộp cho UBND 

huyện qua phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 15/10/2021 

 3. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp kinh phí thực hiện 

phòng chống Covid-19 của huyện, trên cơ sở đó báo cáo và tham mưu cho 
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UBND cấp bổ sung dự toán chi phòng chống Covid-19 cho các cơ quan, đơn 

vị và UBND các xã, thị trấn đồng thời trình Sở Tài chính cấp bổ sung dự 

toán kinh phí phòng chống Covid-19 năm 2021 theo quy định. 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc thực hiện đúng các nội dung trên, đơn vị nào không nộp hoặc 

chậm nộp báo cáo thì tự giải trình trước Chủ tịch UBND huyện về lý do 

không nộp hoặc chậm nộp./. 

             
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Phạm Ngọc Thuỷ 
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