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BÁO CÁO 

Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân  

sách địa phương tới thời điểm 30/9/2020  
 

 

Thực hiện Nghị định 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước. Ủy ban nhân 

dân huyện Đăk Hà báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa 

phương tới thời điểm 30/9/2020 cụ thể như sau: 
 

1. Tổng kinh phí được sử dụng trong năm là: 6.268.000.000 đồng. 

2. Số đã sử dụng đến 30/9/2020 là: 2.838.250.600 đồng. Cụ thể: 

- Hỗ trợ cho hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và 

hộ cận nghèo trên địa bàn huyện đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: 

451.200.000 đồng. 

- Trả nợ công trình: Sửa chữa thuỷ lợi Đăk Pin; hạng mục: Đầu mối và đường 

ống xi phông: 438.821.000 đồng. 

- Thanh toán công trình: Giếng nước sinh hoạt tại trụ sở xã Đăk Hring; hạng 

mục: Giếng khoan: 150.000.000 đồng. 

- Chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virut Corona: 70.000.000 đồng. 

- Triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra: 40.000.000 đồng. 

- Chi hỗ trợ tiền công triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường 

phòng, chống dịch bệnh cho động vật đợt 1 năm 2020: 4.600.000 đồng. 

- Đảm bảo vật chất tại khu cách ly tập trung và hỗ trợ tiền ăn, phụ cấp đặc thù 

trong phòng, chống dịch Covid-19: 30.000.000 đồng. 

- Hỗ trợ cho nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng do đại 

dịch Covid-19: 747.250.000 đồng. 

- Chi trả tiền công phun thuốc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, 

chống dịch bệnh cho động vật và tiền công tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm đợt 1 

năm 2020: 10.000.000 đồng. 

- Mua vật tư y tế, hoá chất, thiết bị thiết yếu cho khu cách ly tập trung do 

huyện quản lý tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện: 50.000.000 đồng. 



2 

 

- Hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 đợt 3: 

162.000.000 đồng. 

- Hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 đợt 4: 

407.439.600 đồng. 

- Hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 đợt 5: 

10.000.000 đồng. 

- Chi trả kinh phí giám sát trong công tác phòng, chống bệnh bạch hầu và sốt 

xuất huyết trên địa bàn huyện Đăk Hà: 2.940.000 đồng. 

- Hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 đợt 6: 

50.000.000 đồng. 

- Đảm bảo vật chất, tiền ăn, tạp chi nhu yếu phẩm trong phòng, chống dịch 

Covid-19 tại khu cách ly tập trung huyện Đăk Hà: 165.000.000 đồng. 

- Hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 đợt 7: 

20.000.000 đồng. 

- Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa 

bàn xã Đăk Hring: 9.000.000 đồng. 

- Phun hóa chất diệt muỗi chủ động diện rộng xử lý dịch bệnh sốt xuất huyết 

Dengue trên địa bàn huyện Đăk Hà: 20.000.000 đồng. 

3. Số dư đến thời điểm 30/9/2020 là: 3.429.749.400 đồng. 
 

Trên đây là báo cáo về tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa 

phương tới thời điểm 30/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TC- KH (t/h); 

- Lưu: VT. 

 TM.  UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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