
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TCKH 

V/v thực hiện Kế hoạch số 

271/KH-UBND ngày 30/11/2021 

về thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

Đình Lập, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện; 

- Các ngành được hỗ trợ từ ngân sách huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”;  

Căn cứ Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND huyện 

về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện Đình Lập; 

Thực hiện Công văn số 206/STC-QLNS ngày 21/01/2022 của Sở Tài 

chính về việc thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 18/11/2021 của 

UBND tỉnh; 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện và các ngành 

được hỗ trợ từ ngân sách huyện 

- Chủ động sử dụng nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định để triển khai nhiệm vụ được giao 

tại Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND huyện. Các cơ 

quan, đơn vị được giao kinh phí thực hiện các thủ tục có liên quan và trình phê 

duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu theo đúng quy 

định. 

- Chỉ đạo rà soát, chi trả các chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi phòng, 

chống dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định; tăng cường 

công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí phòng, 

chống dịch Covid-19. 

2. Đối với UBND các xã, thị trấn 
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          - Chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp xã và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác theo quy định để triển khai công tác phòng, chống dịch theo 

cấp độ dịch tại Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND huyện; 

 - Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kịp thời rà soát, chi trả các chế độ, 

chính sách, nhiệm vụ chi phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo chặt chẽ, đúng 

quy định; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh 

phí phòng, chống dịch Covid-19.         

3. Trường hợp dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, sau khi đã sử dụng hết các 

nguồn kinh phí tại mục 1 và mục 2 nêu trên mà chưa đảm bảo kinh phí phục vụ 

công tác phòng, chống dịch theo các cấp độ dịch, các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn tổng hợp, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét, thẩm định 

báo cáo UBND huyện xem xét, bố trí kinh phí theo quy định. 

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

trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Chánh VP HĐND và UBND; 

- Lưu: VT. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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