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Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng 

 

      Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

 

Thực hiện Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020; xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4547/STC-NSHX ngày 

02/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông 

qua Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, 

chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh như sau:  

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Cơ sở pháp lý: 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 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 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

 Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19; Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch 

COVID-19”; Văn bản số 5386/BTC-NSNN ngày 24/5/2021 của Bộ Tài chính về 

việc hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn. 

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết: 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để tăng cường 

kiểm soát, ngăn chặn nguồn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh nhằm duy trì 

kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của 

người dân và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội đòi hỏi phải có sự vào cuộc của 

các cấp, các ngành, các lực lượng tham gia phòng chống dịch từ tỉnh đến cơ sở. 
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Ngày 04/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 

2794/QĐ-UBND về quy định hướng dẫn một số nội dung về quy trình thực hiện, 

hỗ trợ, thanh quyết toán chi phí cách ly y tế, chi phí khám chữa bệnh, một số chế 

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

sửa chữa cơ sở vật chất trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh (trên cơ sở Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ và các 

quy định của Trung ương và của tỉnh); theo đó, các lực lượng tham gia phòng, 

chống dịch các cấp được hưởng phụ cấp phòng chống dịch theo quy định. 

Tuy nhiên, đối với lực lượng tham gia nhiệm vụ giám sát và tuyên truyền 

phòng, chống dịch tại cộng đồng theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp xã 

chưa được hưởng phụ cấp, bồi dưỡng do không thuộc đối tượng quy định tại 

Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Vì vậy, nhằm phát huy vai trò, động viên các lực lượng tại cơ sở trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở các địa phương thì việc xem xét, 

hỗ trợ cho Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng 

đồng là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Hỗ trợ, động viên Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch 

COVID-19 tại cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại cơ sở 

nhằm duy trì kết quả công tác phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân và phục hồi phát 

triển kinh tế - xã hội. 

2. Quan điểm 

Căn cứ các quy định hiện hành, tình hình thực tế và khả năng cân đối 

ngân sách địa phương để xây dựng Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ  

Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng 

trên địa bàn tỉnh. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết đã thực hiện đúng quy trình quy 

định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/ND-CP (đã lấy ý kiến góp ý bằng Văn 

bản của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; tổng hợp ý kiến 

góp ý; thẩm định và hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết; họp soát xét trước khi trình 

HĐND tỉnh).  

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục: gồm 7 Điều 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Điều 2. Thời gian hỗ trợ  

Điều 3. Mức hỗ trợ 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Điều 5. Quy trình thực hiện  

Điều 6: Điều khoản thi hành 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết: Tại dự thảo Nghị quyết 

kèm theo. 

 Tờ trình này thay thế Tờ trình số 417/TTr-UBND ngày 29/10/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ 

trợ thành viên Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

  - Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

  - Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, VX1. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 Võ  Trọng  Hải 
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