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Số: 170 /SYT-KHTC

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 02 năm 2020

V/v Hướng dẫn lập dự toán kinh
phí phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do vi rút nCoV

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
Căn cứ Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính
Quy định tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020;
Căn cứ Công văn hỏa tốc số 104/KCB-NV ngày 01/02/2020 của Cục
Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc bảo đảm trang bị TTB, Thuốc, VTTH cho
đơn vị cách ly điều trị bệnh việm đường hô hấp cấp do nCoV; Công văn hỏa tốc
số 90/DP-VP ngày 05/02/2020 của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế về việc đảm
bảo vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới vi rút Corona và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn khác của Bộ Y tế;
Căn cứ Công văn số 162/STC-HCSN ngày 04/02/2020 của Sở Tài chính
về việc kinh phí phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona,
Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị một số điểm về dự toán kinh phí phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV, cụ thể như sau:
1. Các nội dung chi phòng, chống dịch bệnh:
1.1.Chế độ phụ cấp chống dịch:
1.2. Hỗ trợ cho các đối tượng thực hiện cách ly:
Các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 162/STC-HCSN
ngày 04/02/2020 của Sở Tài chính;
1.3. Các nội dung chi khác phục vụ công tác phòng, chống dịch:
Kinh phí đảm bảo phương tiện vận chuyển, mua sắm thiết bị, thuốc khử
trùng, khẩu trang và thiết bị phòng chống dịch; Chi phí tập huấn chuyên môn,
nghiệp vụ; Chi phí thông tin, tuyên truyền; Chi phí phụ cấp chống dịch, xăng xe,
công tác phí phục vụ công tác phòng, chống dịch, v.v… cho các đơn vị:
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện phổi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật,
Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế và các đơn vị dự toán khối tỉnh lập dự toán
nội dung và kinh phí gửi Sở Y tế để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết
định để đảm bảo kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế cho các đơn vị khối tỉnh, các
đội phản ứng nhanh cấp tỉnh, cấp huyện; Khu điều trị cách ly 20 giường bệnh tại
Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Khu điều trị cách ly 10 giường bệnh tại Bệnh viện
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phổi; Khu điều trị cách ly 10 giường bệnh tại các trung tâm y tế huyện, thành
phố và các khu vực cách ly đón tiếp người nhập cảnh vào Việt Nam.
- Trung tâm y tế các huyện, thành phố lập dự toán nội dung và kinh phí
phòng, chống dịch bệnh trình Phòng Tài chính-Kế hoạch và UBND các huyện,
Thành phố xem xét quyết định để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch
bệnh trên địa bàn như: Bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu
hao, khẩu trang, trang phục bảo hộ, hóa chất khử khuẩn; Chi phí xăng xe, công
tác phí, phụ cấp chống dịch; Kinh phí đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ,
kinh phí thông tin tuyên truyền v.v... để chi phí và trang bị cho Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh cấp huyện, cấp xã, cán bộ y tế công tác tại các trung
tâm y tế huyện, thành phố và các trạm y tế xã, phường, thị trấn.
2. Nguồn kinh phí:
- Từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, Thành phố, nguồn kinh phí
dự toán ngân sách năm 2020 đã được UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị
và nguồn kinh phí hợp pháp khác.
- Các huyện, Thành phố chủ động sử dụng nguồn dự phòng để thực hiện
các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống dịch phát sinh trên địa bàn. Các đơn vị
chủ động sử dụng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã được UBND tỉnh
giao để triển khai thực hiện. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối ngân sách
thì các huyện, Thành phố, các đơn vị tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài
chính) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Các đơn vị lập dự toán gửi về Sở Y tế trong ngày 12/02/2020, ngoài dự
toán gửi qua hệ thống văn bản, đề nghị các đơn vị giử file mềm dự toán vào địa
chỉ e-mail: ltchungls@gmail.com để thuận lợi cho công tác tổng hợp.
(Sở Y tế gửi kèm mẫu biểu dự toán và Công văn số 162/STC-HCSN, lưu ý
số liệu trong mẫu biểu là dự toán Sở Y tế lập để tham khảo, đề nghị các đơn vị
điều chỉnh theo số lượng thiết bị hiện có và nhu cầu thực tế của đơn vị ).
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Tài chính (phối hợp);
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng thuộc Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTC(LTC).
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