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Số:            /SYT-KHTC 
V/v báo cáo định kỳ hàng tuần, 

hàng tháng tình hình kinh phí 

thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và hỗ trợ người 

lao động gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 

An Giang, ngày         tháng  9  năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

Căn cứ Công văn số 2497/STC-NS ngày 13/9/2021 của Sở Tài chính về 
việc báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng tình hình kinh phí thực hiện phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19. 

 Để có cơ sở tổng hợp, cung cấp số liệu cho Sở Tài chính theo dõi, báo cáo 
UBND tỉnh; Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo 
tình hình thực chi có xác nhận của Kho bạc Nhà nước kinh phí phòng, chống 
dịch Covid-19 của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý, cụ thể như sau: 

1. Định kỳ hàng tuần (Báo cáo vào ngày thứ 6 hàng tuần, lũy kế từ 
khi thực hiện chính sách đến thời điểm báo cáo): 

 Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Y tế báo cáo định kỳ hàng tuần tình hình 
thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (theo biểu số 01 đính kèm). 

2. Định kỳ hàng tháng (Báo cáo vào ngày cuối của mỗi tháng “nếu 
ngày cuối của tháng nhằm ngày thứ 7, chủ nhật thì lùi lại ngày thứ 6 cuối 
tháng đó”, lũy kế kinh phí thực chi từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm báo 
cáo): 

 Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Y tế báo cáo tình hình thực chi định kỳ 
hàng tháng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 có xác nhận của Kho bạc 
nhà nước (theo các biểu số 02, 03, 4 đính kèm Công văn này), đồng thời kèm 
theo chứng từ chi như: Quyết định chi, v.v…), cụ thể:  

- Báo cáo kinh phí thực chi ngân sách nhà nước (NSNN) chi phí cách ly y 
tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-
19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/03/2020, Nghị quyết số 16/NQ-CP 
ngày 08/02/2021 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ 
(biểu số 02). 

- Mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế, phương tiện phòng hộ thiết 
yếu…để phục vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 
số 78/NQ-CP và Nghị quyết số 79/NQ-CP. 

 Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản định kỳ hàng tuần, hàng 
tháng về Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế và đồng thời gửi kèm file mềm về 
email: trangnguyen6936@gmail.com để tổng hợp. 

 Do tính chất công việc quan trọng, đề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các 
phòng, ban phụ trách thực hiện báo cáo đúng theo nội dung yêu cầu. Nếu qua thời 

mailto:trangnguyen6936@gmail.com


gian nêu trên đơn vị nào chưa gửi báo cáo xem như không phát sinh kinh phí và 
chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ 
trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn mình.  

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị trực thuộc biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

“Đính kèm biểu số 01, 02, 03, 4” 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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