
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc    

Số:           /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung có mục tiêu kinh phí cho các huyện,  

thị xã, thành phố để hỗ trợ các Tổ giám sát phòng, chống  

dịch Covid-19 thôn, bản, khu phố trên địa bàn 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

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

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

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

21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách Nhà nước; 

Căn cứ Hướng dẫn số 65/HD-MTTW-BTT ngày 27/5/2021 của Ban 

thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hưởng ứng Lời 

kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về 

đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/3/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; Công điện số 

18/CĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

trong tình hình mới; Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới của dịch bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân 

sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Công văn số 1000-CV/VPTU ngày 19/7/2021 của Văn phòng Tỉnh 

ủy về việc hỗ trợ kinh phí cho các tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng trên 

địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 4321/STC-HCSN 

ngày 21/7/2021 về việc kinh phí hỗ trợ hoạt động của các tổ giám sát phòng, 

chống dịch Covid-19. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

  

Điều 1. Phê duyệt bổ sung có mục tiêu kinh phí cho các huyện, thị xã, 

thành phố để hỗ trợ các Tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19 thôn, bản, khu 

phố trên địa bàn, cụ thể như sau: 

1. Nội dung hỗ trợ: 

- Hỗ trợ kinh phí tuyên tuyền, vận động nhân dân; 

- Hỗ trợ thêm tiền điện thoại, xăng xe cho thành viên tổ giám sát; 

- Bồi dưỡng thêm cho thành viên tổ giám sát làm đêm, làm ngoài giờ. 

2. Tổng kinh phí bổ sung: 13.179.000.000 đồng (Mười ba tỷ, một trăm 

bảy mươi chín triệu đồng). 

(chi tiết tại Phụ lục  kèm theo) 

3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí vận động, đóng góp phòng, chống 

dịch Covid-19 do Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị nộp NSNN tại Tờ trình số 

113/TTr-MTTQ-BTT ngày 16/7/2021 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Sở Tài chính thực hiện các thủ tục, nghiệp vụ thông báo bổ sung có mục 

tiêu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện nhiệm vụ; 

đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, đơn vị, đảm 

bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí 

được bổ sung đúng mục đích, nội dung, đối tượng và thanh quyết toán theo 

đúng quy định hiện hành của pháp luật; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết 

định của mình có liên quan. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng 

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

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định;              

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTC (KTH.21.35072). 

 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 
Đỗ Minh Tuấn 
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PHỤ LỤC 

Kinh phí bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố  

để hỗ trợ các Tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19 thôn, bản, khu phố  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /     /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
  

Đơn vị tính: Đồng 

STT Huyện, thị xã, thành phố Số tổ Mức hỗ trợ Kinh phí 

  Tổng cộng 4.393   13.179.000.000 

1 Thành phố Thanh Hóa 311 3.000.000 933.000.000 

2 Thị xã Bỉm Sơn 58 3.000.000 174.000.000 

3 Thành phố Sầm Sơn 86 3.000.000 258.000.000 

4 Huyện Hà Trung 144 3.000.000 432.000.000 

5 Huyện Nga Sơn 168 3.000.000 504.000.000 

6 Huyện Hậu Lộc 155 3.000.000 465.000.000 

7 Huyện Hoằng Hóa 243 3.000.000 729.000.000 

8 Huyện Quảng Xương 195 3.000.000 585.000.000 

9 Thị xã Nghi Sơn 238 3.000.000 714.000.000 

10 Huyện Nông Cống 208 3.000.000 624.000.000 

11 Huyện Đông Sơn 94 3.000.000 282.000.000 

12 Huyện Thiệu Hóa 175 3.000.000 525.000.000 

13 Huyện Yên Định 156 3.000.000 468.000.000 

14 Huyện Vĩnh Lộc 111 3.000.000 333.000.000 

15 Huyện Triệu Sơn 254 3.000.000 762.000.000 

16 Huyện Thọ Xuân 274 3.000.000 822.000.000 

17 Huyện Mường Lát 88 3.000.000 264.000.000 

18 Huyện Quan Sơn 94 3.000.000 282.000.000 

19 Huyện Quan Hóa 109 3.000.000 327.000.000 

20 Huyện Bá Thước 205 3.000.000 615.000.000 

21 Huyện Lang Chánh 78 3.000.000 234.000.000 

22 Huyện Ngọc Lặc 213 3.000.000 639.000.000 

23 Huyện Thạch Thành 201 3.000.000 603.000.000 

24 Huyện Cẩm Thủy 119 3.000.000 357.000.000 

25 Huyện Như Thanh 165 3.000.000 495.000.000 

26 Huyện Như Xuân 127 3.000.000 381.000.000 

27 Huyện Thường Xuân 124 3.000.000 372.000.000 
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