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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH NGHỆ AN 
 

BAN THƯỜNG TRỰC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày 26  tháng 6  năm 2021 Số:  77  /HD-MTTQ-BTT 

HƯỚNG DẪN 

một số nội dung về quản lý, sử dụng nguồn ủng hộ  

phòng, chống dịch Covid-19  
 

Thực hiện Hướng dẫn số 22/HD-MTTW-BTT ngày 19/3/2020 và Hướng dẫn 

số 65/HD-MTTW-BTT ngày 27/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 

MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời ban 

hành Hướng dẫn số 32/HD-MTTQ-BTT ngày 15/4/2020, Hướng dẫn số 69/HD-

MTTQ-BTT ngày 31/5/2021 và nhiều văn bản khác để hướng dẫn các địa phương 

trong việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tiền, hàng ủng hộ phòng, 

chống dịch Covid-19.  

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương còn gặp 

những khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Vì 

vậy, sau khi xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn chi tiết một số nội dung về quản lý, sử 

dụng nguồn ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương như sau: 

1. Về nội dung, đối tượng hỗ trợ 

1.1. Hỗ trợ, mua bổ sung vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch  

- Nội dung: Hỗ trợ từ nguồn hàng của các nhà tài trợ hoặc mua bổ sung vật tư y 

tế, bao gồm: Khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, tấm chắn giọt bắn, nhiệt kế, thuốc men, 

đồ bảo hộ phòng chống dịch, phun khử khuẩn,… 

- Đối tượng hỗ trợ: Những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch theo 

phân công của cấp có thẩm quyền (tại các cơ sở y tế, khu cách ly, chốt kiểm dịch, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch). 

1.2. Hỗ trợ, mua sắm cơ sở vật chất thiết yếu   

Hỗ trợ, mua sắm cơ sở vật chất thiết yếu tại các chốt chặn, khu cách ly tập 

trung, cơ sở y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch, như: dựng lều, ốt tại các chốt 

chặn; mua sắm quạt điện, bóng điện, đèn pin, giường xếp, võng xếp, mũ nón,...  

1.3. Chi mua máy móc, trang thiết bị y tế (phòng ngừa, điều trị Covid-19)   

Mua máy thở, máy X-Quang di động, … để trang bị cho các cơ sở y tế công lập 

phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi thật sự cần thiết, cấp bách.  

1.4. Hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm   

- Nội dung hỗ trợ: Lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu do các nhà 

tài trợ ủng hộ. 

- Đối tượng hỗ trợ: Lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch theo sự 

phân công của cơ quan có thẩm quyền tại các chốt kiểm dịch, các khu cách ly tập 
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trung, bệnh viện nơi điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19; người dân gặp khó khăn 

trong khu vực bị cách ly, phong tỏa để phòng, chống dịch.   

Tùy tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam cấp huyện chủ động cân đối, phân bổ, điều phối nhu yếu phẩm cho 

các đối tượng nêu trên phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh nơi nhiều nơi ít, gây lãng 

phí nguồn lực. 

1.5. Chi hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch  

Phụ cấp cho những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch theo phân công 

của cơ quan có thẩm quyền: Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-

CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ (do ngân sách nhà nước bảo đảm). 

Ngoài ra, đối với những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19 

(bác sỹ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang, Tổ phòng chống dịch COVID cộng 

đồng,…) mà đời sống đang gặp khó khăn thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các cấp thống nhất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cùng cấp xem xét sử 

dụng Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương để chi hỗ trợ thêm cho các đối 

tượng này theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 

08/02/2021 của Chính phủ. 

1.6. Chi hỗ trợ cho đối tượng yếu thế 

- Nội dung: Chi hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và hỗ trợ chi phí 

xét nghiệm sàng lọc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

- Đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bị tàn tật, người già neo đơn, 

người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc người gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất,… trong 

khu cách ly, khu vực bị phong tỏa để phòng, chống dịch và khi đi khám, chữa bệnh, 

điều trị tại các cơ sở y tế.  

1.7. Chi hỗ trợ theo ý kiến của nhà tài trợ 

Trường hợp nhà tài trợ có ý kiến bằng văn bản về nội dung, đối tượng, mức 

hỗ trợ,… thì việc sử dụng kinh phí, vật phẩm hỗ trợ được thực hiện theo ý kiến của 

nhà tài trợ. 

1.8. Chi mua vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 

Việc sử dụng nguồn quỹ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 để mua vắc-xin 

được thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh. 

1.9. Chi hỗ trợ khác  

Tùy tình huống cụ thể, phát sinh các nội dung chi cấp bách liên quan đến công 

tác phòng, chống dịch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thống 

nhất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cùng cấp để thực hiện (hỗ trợ các 

địa phương vùng có dịch, động viên thăm hỏi các điểm chốt, trung tâm cách ly,...). 

2. Định mức hỗ trợ 

Tùy tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương, sau khi tổng hợp đề 

xuất của các cơ quan, đơn vị liên quan (y tế, quân sự, công an,…), Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thống nhất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
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cùng cấp để quyết định, đảm bảo cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống 

dịch an toàn, hợp lý, thiết thực và hiệu quả. 

3. Về quản lý, sử dụng nguồn Quỹ  

 Việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 phải đảm bảo các 

nguyên tắc cơ bản sau: 

- Quỹ cấp nào được chi cho các hoạt động phòng, chống dịch của cấp đó trên 

tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn theo phương châm “4 

tại chỗ” và đảm bảo đúng hướng dẫn, quy định của cấp trên, các quy định của pháp 

luật. Riêng đối với các hàng hóa, nhu yếu phẩm, các vật tư y tế thiết yếu (khẩu trang, 

dung dịch khử khuẩn…) tại các địa phương chưa có dịch vận động được thì Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ cấp đó sau khi thống nhất với Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 cùng cấp chuyển hỗ trợ cho các địa phương nơi đang có dịch để tránh 

lãng phí nguồn lực.  

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên có trách nhiệm hướng dẫn 

việc kêu gọi, vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ của cấp dưới trực tiếp theo 

đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện chủ động phối hợp, 

thống nhất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cùng cấp trong việc quyết 

định sử dụng Quỹ theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. 

- Khi cần thiết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp báo cáo với 

thường trực cấp ủy, thống nhất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cùng 

cấp để điều chuyển Quỹ cấp dưới lên Quỹ cấp trên hoặc ngược lại, nhằm đảm bảo 

tính chủ động, kịp thời và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có trách nhiệm giám sát 

việc sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của cấp mình đã 

phân bổ cho các cơ quan, đơn vị liên quan.  

Trên đây là hướng dẫn chi tiết một số nội dung liên quan đến việc phân bổ, 

sử dụng nguồn kinh phí, hàng hóa ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa 

phương báo cáo kịp thời về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để 

thống nhất hướng xử lý./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Trung ương MTTQ VN (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo PC dịch Covid-19 tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; 

- Ban Thường trực UB MTTQVN tỉnh; 

- Các sở: Tài chính, Y tế, LĐTB&XH;  

- Thường trực các huyện, thành, thị ủy;  

- Ban Chỉ đạo PC dịch Covid-19 cấp huyện; 

- UBND, Ủy ban MTTQ VN cấp huyện; 

- Lưu VP.  

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  

 

  

 

 

 

 

Lê Văn Ngọc 

 


