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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự và cấp kinh phí thực hiện công tác phục vụ phòng, 

chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona  

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách Nhà nước”; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính về việc “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 

số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều Luật Ngân sách Nhà nước”; Thông tư số 88/2019/TT-BTC 

ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính về việc: “Quy định tổ chức thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2020”; 

 Căn cứ các Văn bản của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 

05/CT-TTg ngày 28/01/2020 về việc: “Phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra”; Quyết định số 173/QĐ-

TTg ngày 01/02/2020 về việc: “Công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra”;  

 Căn cứ các Văn bản của Bộ Y tế: Quyết định số 156/QĐ-BYT 

ngày 20/01/2020 về việc: “Ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi 

cấp do chủng mới của vi rút Corona”; Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 

21/01/2020 về việc: “Ban hành hướng dẫn thời gian giám sát và phòng, 

chống bệnh viêm đường hô hấp do do chủng vi rút Corona mới (nCoV)“; 

Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 về việc: “Bổ sung bệnh viêm 

viêm đường hô hấp do do chủng vi rút Corona mới (nCoV) gây ra vào danh 

mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm năm 2017”;  

 Căn cứ Kế hoạch số 360/KH-BQP ngày 02/02/2020 của Bộ 

Quốc phòng về việc: “Tiếp nhận công dân Việt nam từ Trung Quốc và các 

Quốc gia khác có dịch về Việt Nam”; Kế  hoạch số 259/KH-BTL ngày 

03/02/2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc: “Tiếp nhận công dân Việt 

nam từ Trung Quốc và các Quốc gia khác có dịch về Việt Nam”; 



Căn cứ các Văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: 

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/01/2020 về việc: “Triển khai thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; Kế hoạch 

số 27/KH-UBND ngày 31/01/2020 về việc: “Kế hoạch đáp ứng với các cấp 

độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa”; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/02/2020 về việc: 

“Tổ chức tiếp nhận, cách ly, quản lý công dân Việt Nam từ Trung Quốc và 

các Quốc gia khác có dịch về Việt Nam”; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 

20/8/2020 về việc: "Tổ chức tiếp nhận, cách ly, quản lý các sinh viên Lào 

nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn sang học tập tại 

Việt Nam"; Thông báo số 12/TB-UBND và Thông báo số 13/TB-UBND ngày 

07/12/2020 về: “Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và kết luận của Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại cuộc họp giao ban công tác phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa”; Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 về: “Giao dự toán 

thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân 

bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa”;  

Theo đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 

4752/STC-HCSN ngày 15/9/2020 về việc: “Phê duyệt hỗ trợ kinh phí phòng, 

chống dịch viêm đường hô hấp do Virút Corona”, kèm theo Công văn số 

4069/BCH-TC ngày 25/8/2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa về 

việc: “Hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19” và Công văn só 

2888/SGTVT-QLVT ngày 17/7/2020 của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa về 

việc: “Thanh toán kinh phí điều động xe ô tô tham gia vận chuyển công dân 

giai đoạn 1 trong đợt dịch covid-19”, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và cấp kinh phí thực hiện công tác phục vụ 

phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020 để các ngành, các đơn vị có liên quan 

thực hiện; với các nội dung chính như sau: 

1. Dự toán và nguồn kinh phí  

1.1. Dự toán kinh phí (làm tròn số) là: 1.005.180.000,0 đồng (Một tỷ, 

không trăm lẻ năm triệu, một trăm tám mươ nghìn đồng). 

Trong đó: 

a) Kinh phí làm nhà khu vực chế tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Thanh Hóa là: 358.950.000,0 đồng. 

b) Kinh phí điều động xe từ ngày 09/02/2020 đến ngày 19/6/2020 của 

Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa là: 646.230.000,0 đồng. 

(Có các phụ lục chi tiết kèm theo) 



1.2. Nguồn kinh phí  

a) Kinh phí làm nhà khu vực chế tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Thanh Hóa: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa sử dụng nguồn kinh phí đã 

giao tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa để thực hiện: 

Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 18/02/2020; Quyết định số 920/QĐ-

UBND ngày 16/3/2020; Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 và 

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/4/2020.  

b) Kinh phí điều động xe từ ngày 09/02/2020 đến ngày 19/6/2020 của Sở 

Giao thông Vận tải Thanh Hóa: Từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020.  

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện các  thủ tục nghiệp vụ thông 

báo bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 cho Sở Giao thông Vận tải Thanh 

Hóa để thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng và giám 

sát việc thanh quyết toán theo đúng quy định của pháp luật. 

2.2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Sở Giao thông Vận tải Thanh 

Hóa chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; quản lý, sử dụng 

dự toán kinh phí được bổ sung đúng mục đích, nội dung, đối tượng và thanh 

quyết toán theo đúng chế độ.   

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa và các ngành, các 

đơn vị có liên quan căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này 

tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Giao 

thông Vận tải; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);   

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, KTTCThn2020127(15).         

       

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  Phạm Đăng Quyền  

 



Phụ lục 01:  
DỰ TOÁN CHI TIẾT 

 Kính phí làm mới nhà tôn lắp ghép tại khu cách ly tập trung 

(kích thước 11,5m x 18,28 m) 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày    /    /2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

     

Đơn vị tính: Đồng 

Số 

TT 
TÊN HÀNG 

Dự toán đơn vị 

đề nghị 

Dự toán thẩm định, phê duyệt 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

  Tổng (2 nhà) 397.450.000       358.950.000 

  
Nhà khu chế tác phục vụ 

cách ly 
198.725.000       179.475.000 

1 Hộp 40x80x1,4 17.700.000 Cây 60 210.000 12.600.000 

2 Hộp 40x40x1,4 24.975.000 Cây 135 155.000 20.925.000 

3 Hộp 2,5x2,5x1,4 7.500.000 Cây 60 100.000 6.000.000 

4 Hộp 30x30x1,4 13.050.000 Cây 90 110.000 9.900.000 

5 Tôn xốp 0,35ly 47.850.000 M2 550 80.000 44.000.000 

6 Bích 25x25x10 2.500.000 Cái 50 50.000 2.500.000 

7 Bích 20x15x10 2.400.000 Cái 60 40.000 2.400.000 

8 Bích ghép 4.200.000 Kg 120 35.000 4.200.000 

9 Bulông 16x10 3.600.000 Con 300 12.000 3.600.000 

10 Bulông 10x5 4.000.000 Con 400 10.000 4.000.000 

11 Vít nở sắt 20 2.700.000 Cái 60 45.000 2.700.000 

12 Vít nở sắt 16 2.800.000 Cái 70 40.000 2.800.000 

13 Cáp lụa 10 6.000.000 m 200 30.000 6.000.000 

14 Kẹp cáp 1.200.000 Cái 150 8.000 1.200.000 

15 Mũi khoan các loại 1.200.000 Cái 20 60.000 1.200.000 

16 Đá cắt bàn 1.200.000 Viên 30 40.000 1.200.000 

17 Đá mài tay 600.000 Viên 50 12.000 600.000 

18 Que hàn 2.400.000 Bó 40 60.000 2.400.000 

19 Đinh bắn tôn 4.200.000 Túi 35 100.000 3.500.000 

20 Giàn giáo  1.000.000 Bộ 10 100.000 1.000.000 

21 Nóc 350 1.800.000 m 20 90.000 1.800.000 

22 Biên 4.950.000 m 55 90.000 4.950.000 

23 Vít tự khoan 1.200.000 Túi 8 100.000 800.000 

24 Bản lề cửa 3.600.000 Bộ 60 60.000 3.600.000 

25 Nở sắt 24 1.100.000 Cái 20 30.000 600.000 

26 Nhân công gia công 21.000.000 Công 60 350.000 21.000.000 

27 Nhân công lắp đặt 14.000.000 Công 40 350.000 14.000.000 



Phụ lục 02:  

Dự toán kinh phí điều động xe từ ngày 09/2/2020 đến ngày 19/6/2020 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày    /    /2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

Đơn vị tính: Đồng 

   Số  

   TT 
Biển số xe Cước chờ 

Cước hoạt 

động 

Vách 

ngăn 

Tổng dự 

toán kinh 

phí 

Đã cấp đợt 

1 tại Quyết 

định số 

580/QĐ-

UBND, 

18/02/2020 

Dự toán 

kinh phí bổ 

sung đợt 

này 

 
Tổng cộng: 768.250.000   99.980.000  10.000.000  878.230.000  232.000.000  646.230.000  

1 36B 036.17 213.500.000 41.990.000 
 

255.490.000     

2 36N 2261   225.750.000    10.500.000    236.250.000      

3 36B 035.64   173.250.000    24.500.000    197.750.000      

4 36B 018.30     52.500.000      5.250.000    57.750.000      

5 36B 091.43     52.500.000      5.250.000    57.750.000      

6 36B 023.08     26.250.000      3.490.000    29.740.000      

7 36M 6925     10.500.000      5.511.000    16.011.000      

8 36B 024.07     14.000.000      3.490.000    17.490.000      
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