
UBND THANH PHO HA NØI 
SO TA! CH!NH 

S& 4Z5 /STC-TCHCSN 
V/v huOng dn quãn 19, sfr dung kinh 
phI phông, chOng bnh viém duang 

ho hap cap do chüng mO'i vi rUt 
Corona gay ra. 

cQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc tp - Tiy do - Hnh phüc  

Ha Nôi, ngày 06thang 02 nám 2020 

KInh gin: 
- Cáe So, ban, ngành Thành pM; 
- UBND cáe qun, huyn, thj xà. 

CAn ci K hoach s6 23/KH-UBND ngày 31/01/2020 cüa UBND Thành 
phô ye vic phông chOng bnh viêm duäng ho hap cap do thông mâi cüa vi rut 
Corona; 

CAn ci Chi thj s6 01/CT-UBND ngày 02/02/2020 cüa UBND Thânh pM 
ye viGe tAng cutng the bin pháp phông, chông tnthc các diên biên phic tap  mOi 
cüa djch bnh viêm dithng ho hap cap do chüng mOi cüa vi rUt Corona gay ra trên 
dja bàn thành phô Ha Ni; 

CAn ci chic nAng nhim v, SO TM chinh hithng dn quân 1', sir ding 
kinh phi trién khai cong tác phông chOng bnh viêm thr&ng hO hap cap do chUng 
mói cUa vi rUt Corona gay ra nhu sau: 

1. V Ip, chap hành diy toán, thanh quyh toán kinh phi: 

SO Tài chinh d nghj eac SO, ban, ngành Thânh phá; UBND các qun, 
huyn, thj xA cAn ci nOi  dung, nhiGm vi ducic giao tai  Ke  hoach  sO 23/KR-
UBND ngây 31/01/2020 cUa UBND Thành phô, Chi thj so 01/CT-UBND ngây 
02/02/2029 cUa UBND Thành phô và các vAn ban chi dao  cUa Trung uung, 
Thành pho ye vic phOng chong bnh viêrn duOng ho hap cap do chUng mói cUa 
vi rUt Corona; cAn ci các djnh mIre, chO d chi tiêu tãi chinh hin hành, xây 
dçrng dv toán chi tiêt kinh phi triên khai thuc hiên, dam bào thiêt thve, tiêt kim, 
hieu qua va dUng quy djnh. 

Cáe ca quan, dan vj có tráeh nhim t6 chic thvc hin, quán 1, sir dung 
kinh phi dUng dOi tuçing, dUng mvc  dich và thanh quyêt toán theo quy djnh cUa 
Lut ngân sách nhà nu&c. Két thüc näm ngân sách, cáe ca quan, dan vj có trách 
nhim tong hqp chung trong quyêt toán ngân sách cUa ca quan dun vj mInh. 

2. V ngun kinh phi: 

- EMi vOi cae SO, ban, ngành Thânh pM: ChU dng can di b6 tn kinh phi 
dê triên khai thvc hin nhim vi trong dç toán nAm 2020 dã ducxc UBNID ThAnh 
phô giao tai  Quyêt  dinh so 6999/QD-UBND ngày 06/12/20 19 cUaUBND Thânh 
phO. Tru&ng hqp âã can dOi, bô tn cac nguOn kinh phi nhung van khOng dam 
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bào dii phvc vv cong tac phông ch6ng djch, Sb Tài chInh d nghj the Sb, ban, 
ngành tOng hop nhu cau, gui Sb Y té (co quan thubng trçrc Ban Chi d?o  phông, 
chông djch bOth  trén nguti ciia Thành phô) dê tOng hçrp chung, phôi hçip SO Tài 
chInh rà soát, báo cáo UBND Thành phô xem xét, quyêt djnh. 

- Dôi v&i UBND các qun, huyn, thj xA: Ngân sách các cAp qun, huyn, 
xã, phu&ng chii dØng sü dçing kinh phi ngân sách cap mInh (bao gOm nguôn 
kinh phi sir nghip y té theo djnh mfrc chi phOng bOnh  5.000 dOnglngubi/nam và 
nguôn dv phông) dé dam bào th?c hiOn cong tác phông chông djch; tru&ng hqp 
dã can dOi, bô tn các nguOn kith phi ciia ngãn sách cap mInh nhung van khOng 
dam bào dii phvc vv cOng tác phông chOng djch, dé nghj UBND các cap tong 
hcxp, báo cáo UBND cap trén xem xét, xfr 1)2. 

Ngoài ra, can cCr tmnh hInh djch bênh din bin trên dja bàn, UBNID quan, 
huyn, xa, phithng cO the bO trI ngân sách cap mmnh dê hO trçi mOt  phãn các nOi 
dung chi phçie vv cong tác phông chông djch thuOc thiOm vz chi ciia ngân sách 
cap trén theo quy djnh ciia Lut ngân sách nhà ni.rOc. 

3. V nQi dung vã mfrc chi: 

3.1. V nQi dung chi: theo các nOi  dung ducic giao tai  K6 hoch s6 23/KH-
UBND ngày 31/01/2020, Chi thj so 01/CT-UBND ngày 02/02/2020 ciia UBND 
Thành phô va cac van bàn chi dao  eiia Trung uang, Thành phô ye viOc phông 
chông both  viêm du&ng hO hap cap do chiing mbi ciia vi nt Corona. 

3.2. và mCrc chi: Theo quy djnh tai  Quyt djnh s 73/2011/QD-flg ngày 
28/12/201,1 ciia Thu tu&ng ChInh phii ye viOc quy djnh mOt so the dØ pI  cap 
dc thà dOi vOi cOng chüc, vién chüc, ngubi lao dngtrong eác co sO y té cOng 
1p và ehé d 1w cap ehông djch; Thông tu sO 32/2012/fl-BTC ngày 
29/02/20 12 ciia BØ Tài chInh quy djnh chO dO quàn 1)2 sfr ding kinh phi dOi vbi 
ngubi bj áp dung biOn pháp each ly y tê, cung ché cách ly y té và các van bàn 
pháp 1ut hiOn hành. 

Trong qua trInh thvc hiOn, nu có kho khAn, vuOng mc v kinh phi thixc 
hiên, Sb Tài chInh dé nghj các co quan, don vj cO van bàn kjp thai gun SO Y tO, 
Sb Tài chInh dO phOi hqp giài quyOt hoc tong hqp, báo cáo TEND Thành phô 
xem xét, quyOt djnh dôi vói nhftng van dê vuqt thâm quyOn. 

Sb Tài chinh trân trçng cam cm và dã nghj các co quan, don vi phi hcip 
thirc hiOn./. 

No'inhmn: 
- Nhir trén; 
- UBND Thành ph6 (d báo cáo); 
- D/c Giám d6c Sâ (dbáo cáo); 
- Phong QLNS (de phôi hcip); 
- Phông TCKH các qun, huyn, thj xä; 
- Luu: VT, TCHCSN. 
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