
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số :        /STC-NS 
V/v bổ sung báo cáo kết quả thực hiện 

chi phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19 

Nam Định, ngày      tháng 3 năm 2022 

Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể 

thao và Du lịch, Lao động thương binh và Xã hội; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Căn cứ Văn bản số 2901/BTC-NSNN ngày 30/3/2022 của Bộ Tài chính về 

việc báo cáo kết quả thực hiện chi phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến hết năm 2021.  

Ngày 28/3/2022, Sở Tài chính đã có Văn bản số 469/STC-NS về việc 

báo cáo tổng hợp kinh phí đã chi thực hiện phòng, chống Covid-19; hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động do đại dịch Covid-19 năm 2021. 

Trên cơ sở yêu cầu của Bộ Tài chính; để có cơ sở tham mưu cho UBND 

tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chi phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Sở Tài chính đề 

nghị các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố báo cáo các nội dung tại 

Văn bản số 469/STC-NS ngày 28/3/2022 và bổ sung thêm số liệu theo các phụ 

lục đính kèm.  

Báo cáo có xác nhận của Kho bạc nhà nước gửi về Sở Tài chính trước 

ngày 07/4/2022. Trường hợp các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố sau 

thời điểm nêu trên không báo cáo số liệu thì phải chủ động bố trí nguồn lực của 

đơn vị để thực hiện chi trả. 

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Phòng TC-KH các huyện, TP; 

- Website Sở Tài chính; 

 - Lưu: VT, TCHC-SN, QLNS. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Thanh Bình 
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