
 UBND THÀNH PHỐ HUẾ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  1644  /TCKH-NS           Huế, ngày   15   tháng  9  năm 2022 
V/v trả lời ý kiến của công dân 

Kính gửi:    Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh 

Phòng Tài chính Kế hoạch nhận được thông tin phản ánh của công dân 

thông qua Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh với nội dung ” Kiến 

nghị rà soát lại kinh phí Tổ y tế lưu động tại các phường. Tổ y tế lưu động có 

quyết định thành lập vào tháng 12/2021 và dừng hoạt động vào tháng 5/2022 

nhưng nay đến tháng 8/2022 các tổ y tế tại các phường vẫn chưa nhận kinh phí 

theo quy định. Tôi có tiến hành hỏi thông tin về thời gian cụ thể nhận được hỗ 

trợ tại UBND phường, UBND Thành phố nhưng điều nhận được câu trả lời 

chung đang đợi kinh phí từ cấp trên, và không có câu trả lời cụ thể về thời gian 

chúng tôi được nhận kinh phí là bao giờ. Vậy nên cho tôi cơ quan chức năng 

quản lý về hỗ trợ kinh phí của tổ y tế lưu động thời gian cụ thể tôi nhận được 

kinh phí đó là khi nào? “. Liên quan đến nội dung này, phòng Tài chính Kế 

hoạch xin trả lời như sau: 

Tổ Y tế lưu động được thành lập trên cơ sở Kế hoạch số 187/KH-BCĐ 

ngày 30/11/2021 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Thừa Thiên 

Huế về việc triển khai mô hình Tổ Y tế lưu động ứng phó với diễn biến dịch 

Covid -19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên hiện nay, vẫn chưa có 

hướng dẫn chế độ và nguồn kinh phí chi cho Tổ Y tế lưu động; ngoài ra theo 

Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 quy định về nguyên tắc, tiêu 

chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 

2022 thì định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp y tế cấp xã chỉ phân bổ 30 

triệu đồng/xã/năm chủ yếu để hỗ trợ cho các hoạt động phối hợp về công tác 

truyền thông y tế cộng đồng, công tác tuyên truyền phòng chống dịch, tiêm 

chủng mở rộng, phun thuốc dập dịch nên các phường, xã chưa có cơ sở để chi 

trả. Thành phố sẽ tiếp tục gửi công văn đề nghị tỉnh có hướng dẫn cụ thể về chế 

độ và nguồn kinh phí chi cho Tổ Y tế lưu động để các phường, xã thực hiện chi 

trả chế độ cho Tổ Y tế lưu động trong thời gian sớm nhất. 

Phòng Tài chính Kế hoạch xin trả lời cho Trung tâm giám sát điều hành đô 

thị thông minh được rõ. 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên;                                

- UBND TP ( để b/c ) 

- Lưu VT. 

 

 

 

           

Nguyễn Hữu Hải 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-15T15:11:51+0700




