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BÁO CÁO
Kết quả khảo sát việc thực hiện quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm
nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ và Nghị
quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 27/01/2022 của Thường trực
Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh về tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện
quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của
Chính phủ và Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND
Tỉnh. Từ ngày 16/02/2022 đến ngày 04/3/2022, các Tổ công tác của Thường
trực HĐND Tỉnh đã tiến hành khảo sát tại 09 đơn vị cấp xã1, 06 đơn vị cấp
huyện2 và 05 ngành Tỉnh3. Ngoài ra, các Tổ còn nghiên cứu, nắm tình hình các
địa phương khác bằng văn bản; Thường trực HĐND Tỉnh báo cáo kết quả khảo
sát như sau:
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến và tổ chức triển khai thực
hiện
Các địa phương đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQCP và Nghị quyết 78/2021/NQ-HĐND với nhiều hình thức phù hợp trong thời
điểm dịch diễn biến phức tạp khó lường, động viên tinh thần lực lượng tuyến
đầu trong phòng chống dịch; Sở, Ngành chuyên môn ban hành nhiều văn bản
hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19 có liên quan; trong đó hướng dẫn cụ
thể quy trình chi từng nhóm đối tượng áp dụng theo Nghị quyết, mức phụ cấp,
nguyên tắc hưởng, hồ sơ chứng từ thanh toán...
2. Hướng dẫn, quy định quy trình thực hiện chi cho các nhóm đối tượng
- Địa phương, đơn vị thực hiện việc chi chế độ hỗ trợ cho lực lượng phòng
chống dịch theo hướng dẫn số 2352/STC-HCSN ngày 01/9/2021 của Sở Tài
chính về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh. Chủ động trong công tác lập thủ tục hồ
sơ quyết toán kinh phí; các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện phòng, chống
dịch Covid-19 tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng
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Xã Tân Công Chí (huyện Tân Hồng), thị trấn Tràm Chim (huyện Tam Nông); xã Mỹ Quí, thị trấn Mỹ An
(huyện Tháp Mười), xã Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh); xã Tân Khánh Trung, xã Định Yên (huyện Lấp Vò); xã
An Nhơn, xã Hòa Tân (huyện Châu Thành).
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Huyện Hồng Ngự, huyện Thanh Bình, huyện Lai Vung, Tp Hồng Ngự, Tp Cao Lãnh, Tp Sa Đéc.
3
Sở Y tế, Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
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hợp, th m định trình UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt kinh phí để các đơn
vị chi hỗ trợ cho lực lượng phòng, chống dịch Covid-19.
- Các Sở, Ngành Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các đơn vị
trực thuộc thực hiện, đặc biệt là Sở Y tế4, Công an Tỉnh5.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Qua khảo sát các địa phương thực hiện việc chi hỗ trợ như sau:
* Tổng chi cho phòng chống dịch: 351.746.470.000 đồng (tổng hợp từ
các huyện, thành phố và ngành Tỉnh). Trong đó:
- Chi theo Nghị quyết 16/NQ-CP: 207.727.190.000 đồng.
- Chi theo Nghị quyết 78/2021/NQ-HĐND: 111.732.250.000 đồng.
- Chi hỗ trợ khác: 32.287.030.000 đồng.
* Nguồn kinh phí thực hiện: 391.637.850.000 đồng. Trong đó:
- Ngân sách Trung ương: 1.128.650.000 đồng (Bộ Công an hỗ trợ Công
an Tỉnh)
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu: 153.588.020.000 đồng.
- Ngân sách huyện: 236.921.180.000 đồng.
+ Nguồn cải cách tiền lương: 34.846.330.000 đồng.
+ Dự phòng ngân sách: 4.047.500.000 đồng.
+ Tiết kiệm chi (ngân sách địa phương): 121.117.640.000 đồng.
+ Tồn quỹ ngân sách huyện: 61.827.540.000 đồng.
+ Ngân sách xã: 14.525.170.000 đồng.
+ Nguồn xã hội hoá: 557.000.000 đồng.
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ
- Địa phương chỉ chi hỗ trợ cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch, các tổ
chốt đa phần chi tạm ứng (chưa thanh quyết toán). Do không xác định được
thời gian tham gia trực các tổ chốt (một ngày bao nhiêu giờ), và số lượng quy
định cho từng tổ.
- Một số loại hình tham gia phòng chống dịch cùng địa phương như: Lực
lượng shipper xanh, đi chợ giúp dân, tổ phản ứng nhanh, lực lượng nấu ăn cho
người cách ly theo quy định, tổ truy vết... chưa được chi hỗ trợ.
- Lực lượng tham gia phòng chống dịch bị nhiễm Covid-19 trước khi
Nghị quyết được ban hành, và thời điểm sau này (khi đã hết giãn cách) chưa
được hỗ trợ theo quy định Nghị quyết.
- Nhiều địa phương ngân sách huyện gặp khó khăn, không cân đối được
nguồn chi cho hỗ trợ phòng chống dịch, chưa được Tỉnh xác định nguồn để bổ
4

Công văn số 3653/SYT-KHTC ngày 09/9/2021 triển khai thực hiện: Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021
của Chính phủ; Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND Tỉnh; Công văn số 6401/BYTKHTC ngày 07/8/2021 của Bộ Y tế; Hướng dẫn số 2352/STC-HCSN ngày 01/9/2021 của Sở Tài chính về việc
hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
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Công văn số 648/CAT-PH10 ngày 27/9/2021 của Công An Tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính
sách đối với cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.
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sung và cân đối quyết toán ngân sách huyện năm 2021, đề nghị UBND Tỉnh hỗ
trợ bổ sung để huyện chi trả cho các lực lượng gồm các huyện: Cao Lãnh, Thanh
Bình, Tháp Mười, Châu Thành, Tân Hồng,...
IV. KIẾN NGHỊ
- UBND Tỉnh sớm có giải pháp xử lý dứt điểm 4 vấn đề tồn tại, hạn chế
nêu trên, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND Tỉnh trong tháng 4/2022.
- Có hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện việc chi hỗ trợ cho lực
lượng phòng chống dịch Covid-19 trong trình hình mới phù hợp với chủ trương
của Tỉnh hiện nay, nhất là các địa phương có đường biên giới giáp Campuchia;
và trước khi đóng lại các khu cách ly tập vào ngày 14/02/2022.
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý các tồn tại, hạn chế;
chú ý phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND Tỉnh.
Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện quy định chế độ hỗ trợ
đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp theo Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số
78/2021/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh./.
Nơi nhận:
- TT/HĐND Tỉnh;
- Các Ban HĐND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh (gửi qua e-mail);
- Sở Y tế, Công an Tỉnh, BCHQS Tỉnh, BCH BĐBP
Tỉnh, Đoàn TNCSHCM Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thành phố (gửi qua e-mail);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các Phòng trực thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, CTHĐND. Đề.
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Kiều Thế Lâm

