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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ: Số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 về 

một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; số 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 và số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Nghị quyết 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND tỉnh 

Hà Tĩnh về quy định mức chi hỗ trợ đối với người được cách ly y tế, chế độ bồi 

dưỡng người tham gia trực tiếp phòng, chống dịch và một số cơ sở vật chất, trang 

thiết bị thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc quy định một số nội dung cụ thể về chế độ, trang thiết bị, vật tư y tế và một 

số nhiệm vụ khác trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính 

phủ và Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 và Quyết định số 

1343/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc cấp ứng kinh phí hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 năm 2020 như sau: 
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Tổng kinh phí đã sử dụng: 15.016 triệu đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ không 

trăm mười sáu triệu đồng). 

Trong đó:  

- Kinh phí theo Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của 

HĐND tỉnh: 3.861 triệu đồng. 

- Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính 

phủ: 835 triệu đồng. 

- Kinh phí theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020; Nghị quyết số 

154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: 10.320 triệu đồng. 

(Phụ biểu kèm theo) 

Điều 2. Nguồn kinh phí: Nguồn dự phòng ngân sách và huy động tài trợ, 

viện trợ từ các tổ chức, cá nhân.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và thay 

thế các Quyết định: Số 1627/QĐ-UBND ngày 28/8/2020; số 1698/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2020 của UBND thành phố. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng: Lao động, 

Thương bị và Xã hội, Tài chính-Kế hoạch; Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;  

- Các phòng: TCKH, LĐTB&XH; 

- Lưu: VT, TCKH;  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hiếu 
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