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THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ 
Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ tại văn bản số 3956/UBND-VX1 ngày 

22/6/2021 của UBND tỉnh về việc giao tham mưu hướng dẫn quy trình thanh 

quyết toán kinh phí phòng, chống Covid-19  
 

 

Thực hiện số 3956/UBND-VX1 ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh về việc 

giao tham mưu hướng dẫn quy trình thanh quyết toán kinh phí phòng, chống 

Covid-19 theo Nghị quyết số 16/NQ-CP và các quy định hiện hành, Giám đốc 

sở đề nghị: 

1. Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng NS, NSHX, HCSN, Giá CS, 

TCDN theo lĩnh vực quản lý và các nhiệm vụ được phân công góp ý kiến vào dự 

thảo Quyết định về việc quy định hướng dẫn một số nội dung về quy trình thực 

hiện thanh quyết toán chi phí cách ly y tế, chi phí khám, chữa bệnh và một số 

chế độ đặc thù; mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm 

trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (thay 

thế Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh) gửi Phòng 

Ngân sách huyện xã trước ngày 25/6/2021. 

2. Phòng Ngân sách huyện xã: Chủ trì tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo, báo 

cáo Giám đốc trước ngày 28/6/2021 để lấy ý kiến các Sở ngành và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố. 

Đề nghị các Phó Giám đốc và trưởng các phòng liên quan tập trung thực 

hiện kịp thời nhiệm vụ được phân công. Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc các 

phòng triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:    GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các phòng: NS, HCSN, GCS,TCDN,  

NSHX, Văn phòng; 

- Lưu: VT, NSHX. 
 

 

  
 

  
  
 

 

 

 
 

      Trịnh Văn Ngọc 
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