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S&2222-7'SKHDT-DTTDGS 

V/v tham gia kin vào dir thào S 
tay huóng dn trInh tir, thu titc thrc 
hin dir an dâu tix cong trên dja bàn 

tinh San La 

So'n La, ngày  I6  tháng 11 nàm 2021 

KInh gui: 
-  Các S&, ban, ngành cüa tinh; 
- UBND các huyn, thành phô. 

Thirc hin K& 1un cüa dng chI D.ng Ng9c Htu — Phó chü tjch 
UBND tinh tai  Thông báo s 606/TB-VPUB ngày 07/10/202 1 và Thông báo 
s 609/TB-VPUB ngày 08/10/2021, Sâ K hoch và Du tu dâ chü trI phi 
hgp vád các S&: Xây dyng, Cong thuong, Giao thông vn tài, Nông nghip 
và PTNT, Tài chInh và Kho btc Nba nuóc xây dirng dir thâo S tay huâng 
dn trInh tr, thu tic thirc hin di,r an du tu cong trên dja bàn tinh Son La. 

D dam báo tInh khà thi và tInh thng nht cao giüa co quan, don vj 
trithc khi trInh ban hành S tay, Sà K hoach và Du tu d nghj các Sâ, Ban, 
ngành cüa tinh, UBND các huyn, thành ph nghiên ctru và cho kin tham 
gia vào dir thão S tay huóng dn trInh tir, thu t11c thrc hin các di,r an du tu 
cong (cong trInh khn cp và cOng trInh binh thithng) trên dja bàn tinh Son 
Lavàhèsomâu. 

(chi tjlt dz tháo Sd tay có trên trang webs ite cüa S& KI hogch và Ddu tu' 
theo dja chi http://sokehoachvadautu.sonla.gov.vn  và gü'i file ".pdJ" trên h tho'ng 
Quán lj van ban và diu hành "VNPT iOffice 4.0'). 

' kin tham gia bng vn ban giri v S& K hotch và Du tu trtro'c ngày 
25/11/2021, dng thai giri bàn din tCr bang file ".pdf" và file ".doc" ye dja chi email: 
dt.skhdtsonla.gov.vn  (din thoai lien h: 0212.3854.249). 

D nghj CáC co quail, don vi quan tam th?c 

No'i nhln: 
- Nhu kInh gui (co danh sách kern theo Cong 
van nay); 
- Ban Giám dOc SO'; 
- Các phOng thuc SO'; 
- Liru: VT, DTTDGS (05b). 



DANH SACH CAC Ci QUAN, DO'N VI 

(Kern theo Cong van s /SKHDT-DTTDGS ngày /11/2021 cia Sà Ké' hoQch và DOu tzi) 

STT CHU DAU TU' Ghi chit 

1 Ban QLDA du tii xAy drng các cong trinh giao thông tinh 

2 Ban QLDA du tu xây dung các cong trlth dan ding cong nghip vA PTDT tinh 

3 Ban QLDA du tu xây dimg cAc cOng trInh nông nghip và PTNT tinh 

4 Ban quAn 1 các dr an ODA tinh 

5 Ban QLDA di dan TDC Thüy din Son La 

6 Ban quAn 1' các khu cong nghip tinh 

7 Ban Dântôctinh 

8 BO chi huy Bô di biên phOng tinh 

9 B chi huy Quan sij tinh 

10 Côngantinh 

11 S&Tupháp 

12 SâXaydrngSmLa 

13 STàichfnh 

14 S Giao thông 4n tAi 

15 S& Gino duc và DAo to 

16 Sà Nông nghip & PINT 

17 Sâ Thông tin vA truyn thông scm la 

18 S VAn hoA th thao và Du lich 

19 SâYth 

20 Sâ Cong Thucmg 

21 S& TAi nguyen vA Môi trtràng 

22 Sâ Lao dng thuong binh va XA hôi 

23 UBND huyn Bc Yen 

24 UBND huyn Mai Son 

25 UBND huyn Mc Châu 

26 UBND huyn MirOng La 

27 UBND huyn PhO Yen 

28 UBND huyn Qu'nh Nhai 

29 UBND huyn Song MA 

30 UBND huyn Sp Cp 

31 UBND huyn Ihun Châu 

32 UBND huyn Yen Châu 

33 UBND ThAnh ph6 Son La 

34 UBND huyn Van Ho 

35 VAn phOng UBND tinh 

36 Kho bc Nhà nuâc Scm La 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
TINH SaN LA Dc lap - Tir do - Hanh phüc 

S& /QDUBND Soii La, ngày tháng 11 nàm 2021 

Dir thão 

QUYET DNH 
Ban hành S tay hir&ng dn trinh tr, thu tiic thiuc hin 

dir an dâu tir cong trên da  bàn tinh So'n La 

UY BAN NHAN DAN TINH 

Can ciLut T chic chInh quyn djaphzto'ng nám 2015; Luât tha ddi, bá 
sung mç3t so' diu cüa Lugt TO chic C'hInh phz và Lugt tO chi'c ChInh quyên dja 
phu'o'ng tha ddi, b sung nám 2019; 

Can th Luct Ddu thdu näm 2013, Lugt Du hr cOng nám 2019; 

Can cii' Lut Xáy dng näm 20]4, Luçt tha ddi, bd sung m(t so diêu cza 
Lut Xáy dipig ngày 1 7/6/2020, 

Can cii' Nghj djnh s 40/2020/ND-CT ngày 06/4/2020 cña ChInh phi 
hzthng dan thi hành mç5t sO diêu cia Luçt Dáu hr cOng, Nghj djnh sO 
10/2021/ND-CF ngày 03/3/2021 cia ChInh phi ye quán lj chi phi dáu hr xáy 
dyng, Nghj djnh sO 15/2021/ND-CT ngày 03/3/2021 cia Chinhphi quy d/nh chi 
tjlt m5t sO' n5i dung ye' quán l dy' an dá'u hr xáy dy'ng; Nghj djnh sO 
29/2021/ND-CF ngày 26/3/202 1 cza ChInh phi ye giám sat và dánh giá dâu tuv 
Nghj djnh sO' 06/2021/ND-CF ngày 26/01/2021 cia ChInh phü ye quán lj chat 
ltrçrng và báo trl cOng trinh xáy dy'ng; Nghj djnh sO 63/2014/ND-CF ngày 
2 6/6/2014 quy djnh chi tiêt thi hành m77 s diêu cia Lut Dáu tháu ye ly'a chQn 
nhà thcu, Nghj djnh sO' 50/2021/ND-CF tha dii, b sung mt sO diêu cza Nghj 
djnh sO 37/2015/ND-CF ngày 22/4/2015 cüa ChInh phz quy djnh chi tiêt ye' hcip 
dOng xáy dy'ng; 

Theo de' nghj cia Giám dO'c Sà Ké' hoçich và Du hr tgi TO' trinh sO 
/TTr-SKHDTngày ..../..../2021. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Sb tay hiing dn trInh tr, thu 
tVc thirc hin dir an dâu tu cong trên dja bàn tinh Scm La". 

Diu 2. Chánh Van phông UBND tinh; Giám dôc SO' Ké hoach và Dâu tu; 
Thu trithng các SO', ban, ngành; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành ph 



các t chirc, cá nhân có lien quan dn hot dng du tu trén dja bàn tinh San La 
chju trách nhim thi hành quy& djnh nay. 

Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k./. 

Noinhmn: 
- TT.Tinh ñy; TT. HDND tinh (b/c); 
- Các pho Chü tich UBND tinh; 
- Nhu Diéu 2; 
- Các S, ban, ngành; 
- UBND các huyn, thành phô; 
-Liru,VT(...lOOb). 

TM. UY BAN NHAN DAN 

CHU T!CH 



UBND TINH SCiN LA 
VAN PHONG 

CONG IIOA xA 1101 CHU NGB1A V1T NAM 
Dc lap - Tkr  do - Huih phñc 

S6: 606/TB-VPUB Soi' La, ngày 07 tháng 10 nãrn 202.1 

THÔNG BAO 
Kêt luãn cüa dông chi Bang Ngoc Hâu - Pho Chü tich UBND tinh tai buôi lam viêc 

vói huyn Phil Yen ye kiêm tra c6ngtác chuãn b cr s& vt chat phic viii 
khu each ly; kiêm tra, don doe giãi ngân vOn dan tir cong 

và tin d thu ngân sách trên dja bàn 

Ngày 06/10/2021, dng chI Dng Ng9c H.0 - Phó Chü tjch UBND tinh 
tai buOi lam vâi vâi huyn Phil Yen ye kiêm tra cong tác chuân bj cci sâ vat chat 
phyc vi1 khu each ly; kiêm tra, dOn dOe giái ngân vOn dâu tir cOng và tiên d thu 
ngân sách trên cija bàn. Tham dir buOi lam vic có Länh dao các Sâ, ngành: 
K hoach và Du tu, Tài nguyen và MOi thxng, Tài chinh, Xây d'irng, Giáo dc 
và Dào tao,  Y tC, Cc Thuê tinh; Thixrng trirc Huyn üy, UBND huyn 
Phü Yen; Lãnh dao Van phông UBND tinh. Sau khi nghe huyn Phil Yen, các 
ngành báo cáo và kiên thão luan tai  buOi lam vic, dông chI Dng Ng9c Hau - 
Phó Chü tjch UBND tinh kêt luan,  giao nhim vçi nhu sau: 

I. Nhim vi tr9ng tam th?ri gian toi 

1. Cong tác chun bi ca sâ vat cht dv kin lm các khu cich ly và giao clii tiêu 
triên khai cã dt, üng dung Bluezone (PC-Covid) 

- Rà soát 'a toàn b Ca s& vat ch& hi.n Co trên dja bàn huyn (tru'&ng 
hQc, diem trwôg, nhà van hóa, trgm y tC...), dc bit là ca s& vat chat cüa ngui 
dan dé vn dng, huy dng lam các khu, diem cch ly dê phiac tot cho vic don 
cong dan, ngithi lao dng (ti vuing djch "do, cam, yang, xanh..." tr& ye dja 
phuring), dam báo dung quy djnh cCia ChInh phii, cia tinh. 

- Phân cong các dng chI huyn üy viên, các dng chI thãnh viên UBND 
huyn chju trách nhirn chi dotmg dja bàn dê lien h, nàrn bat tmnh hInli so lao 
dng tü các tinh däng k trâ ye dja phuong ('so lao c43ng  dä tiêm di liCu, chwa 
tiCm di lieu vcc xin phOng, chOng Covid19; so lao c45ng  chwa tiCm vãc xin 
phOng, chOng Covid-19), phiic vi xay dmg phuxmg an, kjch bàn dê dOn cong 
dan, ngu?i lao dng trâ v dja phuong. 

- Nghien cüu, thI di&n, th chic tap  hun và din tap trung tp lye  luçng 
('giáo viên,,) dé phc vu tai cáo khu, diem cách ly (khi lao dng tic ving d/ch "dO, 
xanh, yang, cam... " tth ye dja phuvng). 

- Giao chi tiêu trin khai cal d.t, üng ding Bluezone (PCT-Covic) cho các 
ca quan, dan vj tryc thuc huyn Phil Yen (theo QuyCt d/nh so 2367/QD-UBND 
ngày 2 7/9/2021 cia C!hl  tich UBND tinh ye chi tiêu triên khai cài dat,  ring dyng 
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Bluezone, khai báo y te, ma QR cia các ccr quan, dun vj, UBND các huyn, 
thành pM trén dja bàn tinh Sun La). 

2. Chumg truth Song và May tInh cho em 

- Tang cix1ng cong tác phi hçip gia các don vj d lam tt cong tác 
tuyên truyn chuong trInh SOng và May tInh cho em. 

- .Rà soát, xác djnh rö chi tiêu ('dó'i twcrng thy hw&ng theo hithng dn 
cia Sà Giáo dyc và Dào tao) và xây dirng k hoach vn dng "giao chi tiêu 
tuyên truyên, v42n dç5ng dIn tInig cc' quan, dc,n vj trirc thu5c huyn tuyên 
truyn, v4n  d5ng) dam bâo tiên d, kê hoach dê ra. 

3. Kim tra, don dc giài ngân vn d.0 tu cOng và tin d thu ngân sách 
trên dia bàn; h trçi giâi quyêt khO khàn vithng mac. 

- Cong tác giài ngân, thanh toán: (1) Tip tlic rà soát các ngun kinh phI cüa 
các dir an có khã nang giài ngân; (2) Chü dng linh hoat Irong giãi ngn, thanh toán 
các dir an d.0 tu (ngân sách Trung wong, tinh, dja phu'ong...,). 

- COng tác thu ngãn sách: (1,) Tang cthng cong tác thu nq thug; (2,) Tp 
trung cao cho cOng tác quàn 1, thu hM dat, day nhanh tin d dau giá quyên sü 
ding dt, 

- Tp trung h trq huyn Phü Yen dam bào dy âü kinh phi khi dtxçic cp có 
thrn quyn cho kin, giài quyt các khó khän, vixOng m.c trong vic dâu tx, mua 
sm, diu chuyn tài san phiic viii cong tác phàng, chông djch Covid-19. 

IL T chfrc thtrc hin 

1. Sâ K hoach và Dâu tl.x: ('j.)  Tip tlic huâng dLi các thU t11c du tiz và rà 
soát tmg cOng trInh, hng mc cOng trinh lien quan den ngun ngân sách Trung 
uong, tinh, di.a  phucrng...; (2) 1-10 trg huyn PhU Yen các thU tic lien quan den 
giâi ngân, thanh toán, dc bit là nguOn von thirc hin dê an 1460; (3) Tham 
rnuu vói Tiêu ban Tài chInh, hu can có so tay hithng dn ye thU tyc du tu 
(cong trInh khán cOp, cong irinh bInh thw&ng,), dê các huyn, thành phô can ci.'r 
vao mUc d, tInh chat triên khai thirc hin, trInh Tru&ng Tiu ban Tài chInh, h.0 
can tru'O'c ngày 20/10/2021. 

2. Sâ Tài chInh: (1) Ph& hqp vâi các Si, ngành lien quan hthng dL 
các huyn, thành phô trong vic sap xêp, diCu chuyCn tài san dé phic vil cOng 
tác phOng, chong djch Covid- 19 (hcrn ché tOi da vic trwng dyng tài san và 
diêu chin/i các quyêt djnh trwng dyng tài sin,), trinh UBND tinh trufrc ngày 
10/10/2021; (2) Tham mixu vâi Tiêu ban Tài chmnh, h.0 cn CO s tay hu&ng 
dan ye mua sm ('dOi vó,i trang, thiêt bj, vçt tu'y té... phyc vy cOng tác phông, 
cliOng djch), dê lam co s& cho các huyn, thành phO, dc bit là ngãnh Y t can 
cU triên khai thrc hin, trInh Trtthng Tiêu ban Tài chinh, hau  cn trtrOc ngày 
20/10/2021; (3) Can dOi, bO trI nguOn kinh phi h trg huyn PhU Yen dam báo 
dU kinh phi phc vii cOng tác phông, chOng djch Covid-19 ('theo Báo cáo cia 
UBND huyn Phü Yen ngày 05/10/202],); ('4)  Phôi hqp vâi S& Y t thMg nht 
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dorn vi,  du mi thrc hin inua s&?n (trang, thilt b/, vat twy ii... phc vy cong tác 
phông, chdng djc/i), tránh tnr&ng hçrp không dông nhât ye giá, chat 1ung...; (5) 
Phi hçrp vO'i Ci,ic Thué tinh, trInh UBND tinh báo cáo Ban Can sir Dáng UBND 
tinh xin kin Ban Thu&ng V11 Tinh üy ye phirong an hiit thu n.m 2021 (trong 
dO, dê xuât phwo'ng an diêu hành ngán sách clé thy'c hin phwoiig an hyt thu,), 
xong triróc ngày 10/10/2021. 

3. S& Y t& (1) Nghiên ciru mô hInh phãn loai, chçn mu ('chQn xäc suât 
nhOm nguy co' rat cao, nguy ca cao,) trong cOng tác xét nghim dê báo cáo xin 
kiên cüa Ban Chi dao,  Trung tam chi huy truâc khi thirc hin thI diem; (2,) 
Huàng dn cac huyn, thành phô cac bin pháp each ly dam bão dung quy djnh 
cüa các B, ngành Trung amig trong cong tác phông, chông djch Covid-19 Va 
phü hcip vOi thirc tin cüa di,a phuong. 

4. Sâ Xây dmg: (1,) Ph& hqp vâi Sâ K hoch và D.0 tu hixOng dn các 
huyên, thanh phô thuc hiên trinh tu, thu tue xây dung dOi von Cong tnnh khân 
cap, dam bão dung theo thám quyên và phân cap; (2W) Nghiên cüu các quy djnh 
cüa pháp 14t ye xay dmg (Thiêt ki djnh hInh máu nhà phyc vy cách ly riêng tçii 
nhà, ti ban, tiêu khu... dçc bitt !a t4n dyng các vt lieu  san cO hoc vt lieu 
dinh hInh dé rlt ngàn thai gian tO chzc thi cOng xOy dipig) dê các huyn, thành 
phô trien khai t1iirc hin trong cOng tác phông, chông djch Covid- 19, xong tnthc 
ngày 20/10/202 1. 

5. S& Tài nguyen và Môi truông: Phi hqp chat chê vOi các ngành, UBND 
huyn Phi Yen dé tháo gi khó khan, vu&ng mac trong cong tác bôi thu&ng, giãi 
phOng mt bang dôi vói dir an Trixông rnâm non tu' thiic Hoa Ban, xà Huy 
Thuqng, huyn Phin Yen. 

6. Sâ Giáo due và Dào tao: ,) Co vn bn huóng dn các huyn, thành phô 
xây dirng phuong an chuyên bce sinh ye các xâ khi co djch xáy ra; (2) To diêu kin 
tOi da ye co sâ vt chat (Tru'Ong PTDTNT, Trung THPT...) khi tInh huOng huyn 
kich hot phuong an diên tp hoàc thrc hin cong tác phông, chông djch Covid-19 
trên di,a bàn; (3) Phôi h9'p vói UBND huyn Phü Yen trong cong tác tuyên tniyên Va 
huóng dan xác djnh dOi tilqng h9c sinh thii hu'ig, each thüc h trçi dôi vói chuong 
tiinh Song và May tInh cho em (dOm báo ding qiy djnh theo hwOng dan cüa S& 
Giáo dyc và Dào tqo,). 

7. Cc Thug tinh: (1) H trç huyn Phü Yen trong cong tác thu nq thu; 
(2,) Don doe, kiêm tra, giárn sat, hO trc huyn trong cOng tác quan 1, thu hOi dat, 
day nhanh tiên d dâu giá quyên sir dimg dat. 

8. UBND huyn PhÜ Yen 

+ Dôi vài co s& các khu each ly và giao ehi tiêu trin khai cài dat, frng dig 
Bluezone (PC-Covid). 

- Di vOi co s& các khu each ly: (1,) Rà soát, dánh giá, phân loai ci the S6 
lieu lao dng tx yang djch (vuing dO, cam, yang, xanh...) tth v dja phirong (PhOi 
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cO phu'ong an, 14th ban chi tié't dón ngwô'i lao d3ng...); (2) Tip ti1c rà soát toàn 
b Co sâ vt chat hin Co trên dja bàn huyn 'trwông hQc, dièm trzcóng, nhà van 
hóa, train y rL), dc bit là co s& vit cht cüa ngui dan dê vn dng, huy dng; 
nghiên ciru dê xuât thI diem bang hInh thirc vn dng don nhà vã trimg t.p giáo 
viên to chüc huân luyn, din tp phiic vi.i trong khu, diem each ly (dói vái gia 
dInh cong nhOn cy the ngu&i than di chuyên sang nhà ngu'O'i than hoc hang xóm 
dành ngOi nhà d& cho cách ly, cyrn nhà hoic là ca bàn dé lam cách ly riêng tgi 
gia dInh và thy'c hin thI diem viçc nghiCm ngt ye phong tôa hçp, có die tài xi'c l3 
dé phc3ng ngIca các vi phqm dan den lay lan djch bnh,); Thrc hin tOt ph'wmg 
chàm khoanh vüng, phong tOa hp.. .theo chi dto cüa Thu tuàng ChInh phñ (mOi 
xa, phw&ng là mç5t pháo dài; mái ngwài dan là m3t chiCn sjY và phát huy 04 tçii 
ch thc hiçn ttphu'ong chdm bàn cung cap cho bàn, xâ cung cap cho xâ,); ('3,) 
Xây dmg phtrcyng an, kjch bàn clii tiêt trong vic dOn nhà, huy dng nhà, nba 
ntxong, nhà ao, truông h9c, diem trutrng, tarng mâm non, nhà van hóa, diem du 
ljch cong  dông, trlm y tC và trung tp giáo viên dê phic vçi ti các khu, diem 
each ly, gi:ri Tiêu ban Tài chinh, hu can trtr&c ngày 10/10/2021; (4,) Thrc hin 
giao clii tiêu trMn khai cài dat, Crng diing Bluezone (PC-Covid) cho các co quan, 
don v trire thuc huyn Phii Yen (theo Quyêt djnh sO 2367/QD-UBND ngày 
2 7/9/2021 cia C1iz tich UBND tz'nh ye clii tiêu friên khai cài dat,  üng dyng 
Bluezone, khai báo y té, ma QR cia các co' quan, don vi, UBND các huyn, thành 
phO trên dja bàn tinh Son La). 

- Chuong trInh SOng và May tInh cho em: ('1,) Phi hçip vói S Giáo dic va 
Dào tao, Si Thông tin và truyCn thông lam tot cOng tác tuyên truyên chixang 
trmnh SOng và May tmnh cho em; (2) Rà soát, xác djnh rô chi tiêu (dOi twçrng hQc 
sinh thy hwàng theo hwóng dan cia SO' Giáo dyc và Dào tgo) và xây dirng 
ke hoch 4n dng (giao clii tiêu v2n d5ng den tItng cci quan, dan vj trur 
thu5c huyn tuyên truyCn, vtn d3ng) dam báo tiên d, kê hoch dê ra. 

- Cong tác giài ngãn, thanh toán: (I) Tip tçic rà soát các ngun kinh phI cüa 
cac dr an cO khà nang giài ngân; ('2,) Chii dng linh hoat trong giài ngan, thanh toan 
các dr an dâu tu' (ngán sách Trung wang, tinh, d/aphwong...). 

- Cong tác thu ngàn sách: (1) Tang cixng cOng tác thu nçx thu; (2) T3p 
trung cao cho cOng tác quãn l, thu hôi dat, day nhanh tiên d dâu giá quyn sü 
ding dat. 

- Phi hcip chat the V6j các Sâ, ngành d &rcic huO'ng dn trong giãi quyt 
các kho khàn, vixO'ng mac trong vic du tix, mua sum, diêu chuyn tài san phiic v 
cong tác phOng, chOng djch Covid- 19. 

9. D nghj Ban Thithng vi huy3n üy, HDND huyn Phü Yen quan tam 
lành dao,  clii do trong vic chuân bj co sâ v.t chat dir kiên lam các khu 
cách ly; cOng tác giâi ngân von dâu ti.r công, thu ngàn sách trên dja bàn và 
thu'ô'ng xuyên don doe, giám sat, cho kiên kjp thai tháo g khó khän 
vuàng mac khi UBND huyn Phà Yen trInh xin kiên d trin khai thirc 
hin dam bâo dung các quy dnh cüa pháp Iut. 
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10. Van phông UBND tinh: Ph& hqp vol các SO, ngành và các T gi11p 
vic lieu ban Tai chinh, hu can, triên khai thirc hin k& lun và don dôc các &m 
vj thirc hin kêt 1un kjp thM. Tong hqp báo cáo kêt qua thrc hin kêt lun vOi 
UBND tinh tai  hi nghj giao ban và phiên hQp thung kr cüa UBND tinh. 

Trên day là Kt 1un cüa dng clil Dng Ng9c H.0 - Phó Chü tjch UBND tinh. 
Van phông UBND tinh thông báo tó'i các SO, ban, ngành: Kê hoach và Dâu tu, 
Tài nguyen vâ Môi truOng, Tài chInh, Xây dirng, Giáo dye và Dào tao,  Y tC, Cic 
Thuê tinh; Chü tjch UBND huyp Phà Yen và các cci quan, don vj có lien quan 
to chrc triên khai thçrc hin.1. 

No'i izhân: 
- TT Tinh üy (B/c); 

Die Chá tjch UBND tinh (B/c); 
- Cáo 4/c P1ió Chà tjch UBND tinh; 
- Các Só ban, ngàrth theo Quyét djnh so 01/QD- 
iTCH ngày 11/9/2021 cia TTCT{PCD Covid-19; 
- Länh 43o Van phOng UBND tinh; 
- UBND huyn Phü Yen; 
- Luu: VT, TI-I, Ha 25 bàn. 

KT. CHANJI VAN PHONG 
PHO CHANH VAN PHONG 
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UBND T!NH SN LA CONG HOA xA HO! CII NGHIA V1T NAM 

VAN PHONG DcIp-Trdo -Hnhphüc 

S: 609 /TB-VPUB SwiLa, ngày 08 tháng 10 nám 2021 

THÔNG BAO 
Két 1un cüa dng chI Dng Ng9c Hu - Phó Chü tjch UBND tinh, 

Trtthng Tiêu ban Tài chInh, Hu can ti cuc hçp tiêu ban 
v cong tác phèng chng dich Covid 19 

Ngày 05/10/2021, tai phông hop UBND tinh, dng clii Dàng Ng9c Hu, 
Phó Chü tch UBND tinh, Tnrmg Tiêu ban Tài chinh, Hu can giüp vic Trung 
tam clii buy phông, chông djch Covid 19 tinh dã chü trI cuc h9p Tiêu ban Tài 
chInh, Hâu can (TCHC). Sau khi nghe các thành viên Tiêu ban báo cáo và r kiên 
tham gia tai  cuc hQp. Dông clii Dàng Ng9c Hu, Phó ChCi tch U' ban nhân dan 
tinh, Tnxâng Tiêu ban kêt 1un thu sau: 

I. Nhim vii thôi gian tó'i 

1. Rà soáttt Ca CC van bàn dä ban hàrih lien quan dntrung dçing tài S an; 
huthig dan các dun vj, các huyn, thành phô xay dmg phuung an trinh cap có 
thârn quyên phuong an x l tài san (bao góm các tài san dã, d'ang trung dyng, 
chuán bj hêt thô'i hgn tritng dyng, tài sándã hét th&i hgn trung dyng, tài san 
chuân bj tru'ng dyng) sap xêp, diêu chuyên, giao quàn 1 tài san (có thth han) 
theo ding quy dinh cüa Luât phOng, chông bnh tniyên nhim, Lust tnrng mua, 
thing thing tài san, Lust  ngân sáchNhà nuàc, Lu.tXây dimg, Lust Dâuthâu, Luat 
dâutu công, Luttài sáncông,... 

2. Phân tich, phân luMig, phãn loai di tixcing cách ly dámbáo thirc hin 8 
nhim vi theo phuung chãm cüa Thu tinrng ChInh phü do là "móixä, phw&ng là 
m3t pháo dài, mói ngzthi dan là m5t chiên sj" cho phü hçip diêu kin cUa dja 
phrnmg, van hóa yang mien.... vói miic tiêu huy dng tôi da cci sâ 4t chat hin 
có cUa các to chüc, cá nhan, kê cã cu sr 4t chat, tài san cUa ngtx?i dan tai  dja 
phuung, dê dim vào thirc hién vic each ly, diêu trj FO khi can thiêt) vth tinh 
than phát huy tôi da 4 taichô vth phuang châm bàn cung cap cho bàn, xã cung 
cap cho xã, huyn cung cap cho huyn. 

3. Rà soát các ngun kinh phi ngân sách dja phtrcing nàm 2021, xây drng 
phucmg an trIth cap có thãm quyên thu hôicác khoãn kinh phI chua triên khai 
thrc hin, con du, chixa that sir can thiêt... de bô sung dir phông ngân sách phic 
vi cho côngtác phOng chOng djch (trong do u'u tiên nguOn kinh phi cho mua 
sam sinhphámxétnghim,tha chüa các cong trInh dàcó chü trwang ca cap 
CO thâm quyên, chrov lãnh dgo tinh cho j kiên...). 

4. Phân tich, du báo thu c.0 sü dçing sinh phm phitc viii xét nghim theo 
kich ban dOn 100% cong dan, nguth lao dng tir các tinh khác trâ ye dja phuang 
(theo mOc thai gian tir nay den trzthc Têt Nguyen dan 15 ngày). Dê xây di,rng 
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phucmg an dam bão ngun iijc, phân phi sinh phârn cho các dim xét nghim 
dam bão day dü, kjp thai üng phó vâi mi tInh huông xãy ra. 

5. Tang cithng cong tác kirn tra, giám sat vic mua sinh phrn, vt tu' y 
tê, xét nghim và phân bô väc xin. .. .Dây nhanh tiên d bao phü các img diin 
cOng ngh phcic vi cong tác truy vet, quãn 1, phông chông dch Covid 19 dê 
phiic vi cho côngtác truyvêt, cOngtác quãn 1' và tiêt kim kinh phI. 

II. To chfrc thirc hiên 

1. To giüp vic so 02 ('dng chIPhó giáni dc Só'Kéhogch và Dcu tu' là 
To trithng) 

- Tham kháo kinh nghimcüacác tinh, phi hçip vi các Sâ, ngành, dan 
vj lien quan ban hành hLthng dan ye thu t11c dâu lii xây dirng cong trInh khân 
cap, phiic vi phông, chông djch bnh Covid 19 sir diing ngân sách nba nrnc. 
Ban hành truóc ngày 10/10/2021. 

- Xây d%rng b ho so' mu v thu tiic dtu Px xây dirng cOng trmnh khn cap 
phic vi phông, chông djch bnh Covid 19 sir d11ng ngân sách nhà nuóc, dê CC 
co' quan, dan vj, các huyn, thành phô tham khão thirc hin. 

- Phi hçip các Si ngành xu 1r, tháo gc khó khän lien quan dn thm 
quyên quyêt djnh dâu tu theo trInh tring khân cap. 

- D xuât thành 1tp t giüp vic, tO kiêm tra và xây dimg d cuung kirn 
tra, dê tang cung cOngtác kiêm tra, giám sat vic mua sinh phâm, vt ti,r y tê, 
xét nghim và phân bô vac xin. 

2. SO'Tàichinh 

-, Rà soát các van bàn dã ban hành lien quan dn trtxng ding tài san d 
trmnh cap có thâm quyên bãi bO, thay the (bao gOm các tài san a'a, d'ang tru'ng 
dyng, chudnbj hêt th&i hqn tru'ngdyng, tàisOn dä hétthO'i han tru'ng dyng, tài 
san chuân bj tnmg dyng,) xây drng phuo'ng an trinh cap có thâm quyên phirnng 
an xci 1' tài san các tài san trung ding, sap xêp, diêu chuyên, giao quãn 1' tài san 
('có thô'i hgn,) dêthtjc hin vic sira chUa tài san, xong tnncc 10/10/202 1 

- D xut phuan an thu hicàc khoân kinh phi chua triên khai thirc hin, 
con du, chua thtt si can thiêt... dê bO sung dr phOng ngân sách, phuang an hO 
sung kinh phi phi:ic vi cho cOng tác phông chOng djch cho các co quan, dan vi, 
Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, xong tru'ó'c 10/10/202 1 

- HuOng dn phuang an cap, sü diing kinh phi duçc cp dê süa chtta tài 
san phc vii cOng tác phông chOng djch dOi vi cac dan vj 1rirc thuc trung Lwng 
dóng trên dja bàn tinh. 

3. SciYtê 

- S Y t chü tn phi hcip v1i các dan vl lien quan tharn muu vth Tiu ban 
bao cáo, dê xuât Ban chi dao,  Trung tam chi huy phông chOng djch Covid 19 
phuang an, ke hoach phân luOng, phân 1oii dôi tugng cách ly ('nhü'ng ngzthi cia 
tiêm 02 inüi, 01 müi, chu'a tiéin vàc xin dl tir vuing do, vuing cam, yang yang, 
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ving xanh ye, ...) phü hçTp vol tInh hmnh thirc t và co sO vt cht, kinh phi, giri 
tiêu ban truOc 10/10/2021 

- Phi hcp vOi SO Tài chiInh, K hoach và Du tu, Lao dng &TBXH xây 
dirng kjch bàn, tInh toán phrnmg an xét nghim, cách ly dôi vOi than dan, nguOi 
lao dng tr ving khac ye phü hçp vào diêu kin, dja 1 giän each cüa dja 
phrnmg h?n  chê thâp nhât phát sinh ye chi phi, nhung van dam bão hiu qua ye 

cong tác chuyên mon dôi vOi cong tác phông chông dich Covid 19. 

4. SO Lao dng Thrnmg binh và Xã hOi 

- Chü ti-I phi hçp SO Y t, các huyn thành ph, xây dirng kich  bàn don 
cong than tir các tinh, thàth phô khác trO ye da phuong. Trong do có tInh toán, 
ph'iong an cách ly (theophân luóng, phân logi dói twg cia Sà Ytê,), 1 trInh 
don dan. Du kiên buy th)ng Co sovat chat dê thrc hin vic cách ly, theo döiy té 
(lu'u j5 tInh toán phuvi'zg an van  ctng n,gu&i dan, tricc tiêp có dôi twçlng phái 
cách ly don nhà dang & - di chuyén den nhà ngith than dê nhiràng nhà cho 
ngithiphái cách ly, thzrc hin cách ly riêng tgi gia dInh) ... báo cáo kjch bàn vOi 
Tiêu ban tnn9c 10/10/2021. 

- Tng hçrp, rà soát ngun kinh phf, xay dirng dir toán kinh phI don cong 
dan tr các tinh thành phô khác trO ye dja phixong, gCri SO Tài chInh tOng hcip báo 
cáo Tiêu ban, trInh cap có thâm quyên xem xét, bô sung kinh phi thirc hin. Chü 
dOne can dôi nguôn kinh phi don cong dan trong thOi gian chO cap có thâm 
quyên bô sung kinh phi. 

5. SO Thông tin và Tmyn Thông: Don dc các sO, ngàth, don vj, các 
huyn, thành phô day nhath tiên d bao phü vic Tfng dyng cong ngh trong 
phOng chông djch bnh Covid 19 (PC-Covid, Bluzone, So sz'c khOe din ti..), 
phic vii cOng tác quán li', truy vet, phàng chng djch Covid 19 dat  hiu qua cao. 

6. Các thàth viên Tiu ban, các SO, ngành, UBND các huyn, thành ph& 
Chü dng phOi hçip vOi các thânh viên Tiêu ban trong triên khai nhim vy, cung 
cap so lieu tong hp báo cáo; dê xuât, tham mixu phuong an h thy cong tác 
phOng chông dch hiu qua và kjp thOi. 

Trên day là ' kin cüa dng chI Dng Ng9c Hu, Phó ChU tjch TJBND 
tinh, TruOng tiêu ban Tài chith, Hu can. Van hông UBND tith thông báo tOi 
các SO, ban, ngàth; UBND các huyn, thành phO to chüc triên khai thirc hin./. 

Noinhn: 1<1. CHANH VAN PHONG 
- D/c Bj thu tinh uy, Truông BCD (b/c); PHO cliANli VAN PHONG 
- Thu&ng trrc tinh Uy (b/c); 
- Ththng trirc HDND tinh (b/c); 
- Chü tich UBND tinh (b/c); 
- Các phó chñ tjch UBND tinh; 
- Các dmi v có ten trong Thông báo; 
- UBND các huyn, thành pho; 
- VAn phông UBND tinh (LD, TH); 
- Luu: VT, TH, Cung 28 bàn. 
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