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Kính gửi: 

- Sở Y tế; 

- Sở Giao thông Vận tải; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ 

chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, 

dịch bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số 

chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện 

pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo quyết toán với Bộ Tài chính về kinh phí hỗ trợ 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố thực hiện báo cáo về Sở Tài chính kinh phí hỗ trợ thiệt hại do dịch 

tả heo Châu Phi, xâm nhập mặn và kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP. Cụ thể như sau: 

1. Đối với kinh phí hỗ trợ thiệt hại do dịch tả heo Châu Phi năm 2019: 

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo quyết toán có xác nhận Kho bạc Nhà nước của 

các huyện, thị xã, thành phố; Sở Tài chính đã tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện hỗ trợ thiệt hại do bệnh dịch tả heo 

Châu Phi trên địa bàn tỉnh năm 2019 (Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 21/4/2020).  

Tuy nhiên, Bộ Tài chính chỉ chấp nhận đối với phần kinh phí hỗ trợ người 

chăn nuôi có heo bị tiêu hủy, riêng đối với phần kinh phí hỗ trợ công tác phòng, 

chống dịch do chưa báo cáo chi tiết cụ thể nên Bộ Tài chính yêu cầu thuyết minh 

chi tiết. Do đó, để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị 

UBND các huyện, thị xã báo cáo chi tiết phần kinh phí hỗ trợ công tác phòng 

chống dịch theo phụ lục 1 đính kèm (trừ Thành phố Trà Vinh và huyện Tiểu Cần). 

 



2. Đối với kinh phí hỗ trợ xâm nhập mặn:  

Đề nghị UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ hộ sản 

xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do xâm nhập mặn vụ 

Đông Xuân 2019-2020 theo phụ lục 2 đính kèm. 

3. Đối với kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị 

quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ và mua sắm trang thiết bị y tế 

phòng, chống dịch Covid-19: 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo kết quả thực hiện phòng, 

chống dịch Covid-19 theo phụ lục số 03, 04. 

4. Đối với kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 không có quy 

định trong Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ như: Mua vật 

tư tiêu hao thiết yếu; mua thuốc thiết yếu; phương tiện bảo hộ cá nhân thiết yếu; chi 

tuyên truyền; chi kiểm tra, giám sát;... 

Đề nghị các địa phương báo cáo kết quả thực hiện theo phụ lục số 05. 

5. Đối với kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Nghị 

quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ 

Sở Tài chính đã tổng hợp số kinh phí UBND tỉnh đã phê duyệt đối tượng  

được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ (đính kèm 

cho địa phương để kiểm tra, đối chiếu lại số liệu) 

Đề nghị các địa phương báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 theo phụ lục số 06. 

Số liệu báo cáo tính đến ngày 31/8/2020. Báo cáo kết quả thực hiện đề nghị 

gửi về Sở Tài chính trước ngày 14/9/2020 (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) 

để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính. 

Sở Tài chính đề nghị Sở Y tế; Sở Giao thông vận tải; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng TC-KH  

các huyện, TX,TP; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- BGĐ Sở;  

- Lưu: VT, NS. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Phương 
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