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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO DA NANG

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tu do - Hnh phñc

S6: 1A /LJBND-STC
V/v trin khai Ngh quyt s6
58/NQ-CP cUa ChInh phU

Dà Näng, ngày O tháng 7 näm 2021

KInh gui: Sâ Y t thành ph Dà Nng
Can cir Nghj quy& s 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 cüa ChInh phà quy djnh
ye chi phi each ly y tê, khám chua bnh và mt so chê d dc thu trong phông,
chông djch COVID-19 va Nghj quyêt so 581NQ-CP ngày 08/6/202 1 cüa Chmnh phü
ye kêt luan phiên h9p ChInh phü thuông k' tháng 5 nàm 2021, theo kiên cüa Sâ
S Y tê tai Cong van so 2646/SYT-KHTC ngày 2 1/6/2021 và Sâ Tài chInh tai
Cong van so 2410/STC-HCSN ngày 30/6/2021, Chü tjch UBND thành phô có
kiên chi dao nhu sau:
1.Thng nht áp ding ch d phi cp di vOi can b y t trirc tiêp tiêm väc
xin phOng COVID-19 và chê d h trg doi vâi 1irc luçmg tInh nguyen viên (khong
hu&ng hxang ngân sách) duçc huy dng tham gia phông, chông djch COVID-19
trên dja bàn thành phô theo dñng quy djnh tti Nghj quyêt so 5 8/NQ-CP ngày
08/6/202 1 cüa ChInh phü.
2. V ngun kinh phi thirc hin: Thirc hin theo Ngh, quyêt s 58ttTQ-CP
cüa ChInh phü. Dê dam bào kjp thi phic vçi cong tác phông, chông djch, thông
nhât sü dung th nguôn ngân sách nhà nuâc phông, chông dch; nguôn vin trc, tài
tIV, ho trg cüa to chuc, Ca nhân trong và ngoài ni.r&c và các nguôn kinh phi hcp
pháp khác theo quy djnh.
3. Giao S&Yt&
a) Chü dng su diing tü ngun dir toán nàrn 2021 duçic giao tai Quy& djnh
so 4858/QD-UBND ngày 14/12/2021 và Quyêt djnh 1687/QD-1.JBND ngày
17/5/2020 cüa UBND thành phô de thrc hin. Tri.rng hcip thiêu nguônkinh phi thI
S& Ytê Co van bàn dê xuât bô sung phân chênh 1ch thiêu trong do can giái trInh
c1i the tInh hInh su ding nguôn kinh phi) gui S& Tài chinh tong hgp trInh UBND
thành phô bô sung cho dan vj trong näm 2021 theo diing quy djnh.
b) Kt thüc dçit cMng dch, Sâ Y th báo cáo ci th kinh phi thirc hin cong
tác phông, chông dich trên dja bàn (kê cà chê d phi cap, ho trçl theo Nghj quyet
so 58/NQ-CP cüa ChInh phü), gui S Tài chInh tong hgp báo cáo UBND thành
phô dê ng B Tài chInh xem xét bô sung có miic tiêu cho ngân sách thành phô
theo quy dinh.
Nhn dugc Cong van nay, yêu cu Giám dc S& Y t yà Thu trixóiig các Ca
quan dan vi trien khai thixc hien./>41V
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Noi n/i in:
- Nhix trên;
- CT và các PCT UBND tp;
- VP UBNDTP;
- Cáo Sâ, ban, nganh;
- UBND các qun, huyn;
- Liru: VT, STC.
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