
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số:       /UBND-TCKH Đình Lập, ngày     tháng 4 năm 2020 

V/v thực hiện chế độ kinh phí 

phòng, chống dịch Covid -19  

theo Nghị quyết 37/NQ-CP. 

 

 

 

                                

Kính gửi:  

 - Các đơn vị dự toán ngân sách huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 03/4/2020, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 601/STC-HCSN 

ngày 03/4/2020 về việc thực hiện chế độ kinh phí phòng, chống dịch Covid -19 

theo Nghị quyết 37/NQ-CP; 

Để triển khai thực hiện đúng các nội dung, mức chi một số chế độ đặc thù 

trong phòng, chống dịch Covid-19 quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 

29/3/2020 của Chính phủ; Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị dự toán 

ngân sách huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện chế độ kinh phí phòng, chống 

dịch Covid -19 theo Nghị quyết 37/NQ-CP theo đúng quy định tại Công văn số 

601/STC-HCSN ngày 03/4/2020 của Sở Tài chính. 

Đối với các xã, thị trấn chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách 

được giao trong dự toán 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. Ngân sách huyện hỗ trợ cho các xã, thị trấn trong trường hợp vượt quá khả 

năng cân đối ngân sách của xã, thị trấn. 

(Ủy ban nhân dân huyện sao gửi Công văn số 601/STC-HCSN ngày 

03/4/2020 kèm theo Công văn này). 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh 

kịp thời về Phòng Tài chính - Kế hoạch để phối hợp giải quyết./. 
  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH; 

- KBNN huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự; 

- Lưu: VT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 
 
 

Nông Minh Cát                                      
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