
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-TCKH             Cao Lộc, ngày      tháng 3 năm 2021 
V/v triển khai hướng dẫn chi phí 

cách ly y tế, khám chữa bệnh và 

một số chế độ đặc thù trong phòng, 

chống dịch Covid – 19 trên địa bàn 

huyện Cao Lộc. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Cần hướng dẫn chi tiết  
 

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; 

Thực hiện công văn số 436/HDLN-STC-SYT ngày 26/02/2021 của Liên sở 

Tài chính - Sở Y tế về hướng dẫn chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số 

chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện một số nội dung như sau:  

1. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo 

các nội dung hướng dẫn liên ngành tại Công văn số 436/HDLN-STC-SYT ngày 

26/02/2021 của Liên sở Tài chính - Sở Y tế về chi phí cách ly y tế, khám chữa 

bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

(UBND huyện gửi Công văn số 436/HDLN-STC-SYT ngày 26/02/2021 của 

Liên sở Tài chính - Sở Y tế chính kèm theo) 

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, tham mưu cho UBND huyện 

xem xét hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện 

- Từ nguồn dự phòng ngân sách huyện, nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân 

sách tỉnh cho ngân sách huyện trong trường hợp nguồn theo phân cấp không đảm 

bảo còn khó khăn chưa cân đối được nguồn ngân sách thực hiện công tác phòng, 

chống dịch và nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

 - Quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với các chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo 

quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 

08/02/2021 của Chính phủ. 

- Các xã, thị trấn chủ động sử dụng nguồn dự phòng được UBND huyện 

giao tại Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 để thực hiện chi các 

nhiệm vụ chi chế độ phụ cấp chống dịch và các chi phí hoạt động phòng, chống 

dịch trên địa bàn theo đúng quy định. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối ngân 
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sách thì UBND các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài 

chính – Kế hoạch huyện) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Các cơ quan đơn vị cấp huyện chủ động sử dụng dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021 đã được UBND huyện giao để triển khai thực hiện. Đồng thời lập 

và tổng hợp dự toán kinh phí báo cáo UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế 

hoạch huyện) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

4. Hướng dẫn này thay thế công văn số 1012/UBND-TCKH ngày 11/5/2020 

của UBND huyện về triển khai hướng dẫn kinh phí thực hiện phòng, chống dịch 

Covid -19 trên địa bàn huyện Cao Lộc. Các chế độ đặc thù khác phòng, chống dịch 

Covid - 19 không quy định tại công văn này được thực hiện theo quy định hiện 

hành.  

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- KBNN huyện; 

- Lưu: VT. 

     CHỦ TỊCH 

 

 

           

 

      Nguyễn Duy Anh 
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