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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:            /STC-TCHCSN 

V/v kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn khó 

khăn, vướng mắc về kinh phí điều trị bệnh 

nhân COVID-19 và các ĐVSNCL giảm 

nguồn thu do ảnh hưởng dịch COVID-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày           tháng       năm 2021                

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

 

 Trong thời gian diễn biến dịch COVID-19 phức tạp vừa qua, trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai phát sinh một số vướng mắc khó khăn liên quan đến kinh phí điều 

trị COVID-19 và kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập khi nguồn 

thu hoạt động sự nghiệp sụt giảm mạnh. Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai kính báo cáo 

và kiến nghị như sau: 

 1. Đối với các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 

 Theo Khoản 5.5 Mục IV Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của 

Bộ Y tế V/v ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-

19 theo mô hình tháp 3 tầng, “việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho 

bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 do ngân sách 

nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế”. 

 Tuy nhiên hiện nay các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 chưa được ban 

hành đơn giá khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 nên ngân sách nhà nước không 

có cơ sở xác định chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực tế gồm những nội dung gì 

để thanh toán. Nhằm bảo đảm việc chi trả, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai kính đề 

nghị Bộ Tài chính hướng dẫn ngân sách bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động của 

các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19. Trong đó, kinh phí chi tiền lương và các 

khoản đóng góp theo tiền lương được xác định theo số lượng người làm việc thực 

tế trong thời gian hoạt động của các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19. 

 2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) 

 Ngày 28/07/2020, Bộ Tài chính có Văn bản số 9070/BTC-HCSN về báo 

cáo, đánh giá mức độ ảnh hưởng, tổng hợp kinh phí do ảnh hưởng của dịch Covid 

– 19 đối với các ĐVSNCL, trong đó khoản 2 có nêu: “Trường hợp các ĐVSNCL 

tự đảm bảo một phần chi thường xuyên sau khi sử dụng các nguồn tài chính có 

khó khăn, không đảm bảo chi trả tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp 

theo chế độ quy định (không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và 

các khoản phụ cấp được quy định bằng mức tuyệt đối) và các khoản đóng góp 

theo chế độ . . . Trên cơ sở đó, đề nghị các địa phương chủ động sử dụng ngân 

sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ các đơn vị theo 

quy định về phân cấp ngân sách hiện hành”. Theo quy định này, các ĐVSNCL tự 

đảm bảo một phần chi thường xuyên sau khi sử dụng các nguồn tài chính mà 

không đảm bảo chi trả tiền lương và các khoản đóng góp theo lương thì địa 
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phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp 

khác để hỗ trợ cho các đơn vị theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành. 

 Tiếp đó, khoản 3 Công văn số 9070/BTC-HCSN nêu: “đối với người lao 

động ngoài chỉ tiêu biên chế được giao: ĐVSNCL chủ động sắp xếp nguồn tài 

chính được sử dụng để chi thường xuyên để chi trả tiền lương cho đối tượng này 

theo chế độ Nhà nước quy định”. Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các 

ĐVSNCL tự đảm bảo chi thường xuyên, các ĐVSNCL tự đảm bảo chi thường 

xuyên và đầu tư (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp y tế) bị ảnh hưởng nặng nề bởi 

dịch bệnh COVID-19, nhiều đơn vị không còn nguồn thu hoạt động sự nghiệp để 

chi trả lương và các khoản phụ cấp theo lương cho người lao động. Đến thời 

điểm hiện tại, các đơn vị này gần như không còn nguồn tài chính được sử dụng 

cho chi thường xuyên để sắp xếp theo khoản 3 Công văn số 9070/BTC-HCSN. 

 Do đó, để có cơ sở hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị này, Sở Tài chính tỉnh 

Đồng Nai kính đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ kinh phí chi trả tiền lương, 

phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương từ nguồn ngân sách địa phương cho 

các ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên, ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường 

xuyên và chi đầu tư (sau khi sử dụng các nguồn tài chính tại đơn vị mà không 

đảm bảo chi trả tiền lương và các khoản đóng góp theo lương theo quy định), cụ 

thể:  

 - Số lượng người làm việc được xác định vào thời điểm bùng phát dịch 

COVID-19 đợt 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là ngày 09/7/20211.  

 - Thời gian ngân sách nhà nước hỗ trợ chi trả tiền lương, phụ cấp và các 

khoản đóng góp theo chế độ: Tính từ khi đơn vị không còn nguồn tài chính để chi 

lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo chế độ đến không quá ngày 

31/12/2021. 

 Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai kính trình Bộ Tài chính hướng dẫn để tỉnh có 

cơ sở triển khai thực hiện. Vui lòng liên hệ điện thoại 0916.338.427 - đồng chí 

Hồ Lê Trung – Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính tỉnh Đồng 

Nai nếu cần làm rõ thông tin kiến nghị./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, TCHCSN. 
   

               KT. GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC               

 

 

 

 

  

           Trương Thị Hương Bình                                

 

                                           
1 Ngày 09/7/2021 toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 
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