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Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền Thông. 

 

Tiếp nhận Công văn số 47/ STTTT – TTCNTTTT ngày 10/01/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Nguyễn 

Văn Linh; địa chỉ tại 87 Yên Ninh, Khu phố 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; số điện thoại: 0924.140.779. Nội dung phản 

ánh như sau: 

“Vào cuối tháng 7 năm 2020 bên trường Lê Quý Đôn có làm khu cách ly tập 

trung và lúc đó lực lượng dân quân phường Mỹ Hải bao gồm có tôi trong đó tham 

gia phòng chống dịch. Và chúng tôi đi được 1 tháng thì phải trả lại trường học và 

gỡ bỏ khu cách ly. Khi gỡ bỏ thì chúng tôi có được biết là tiền hỗ trợ sẽ được cấp 

về các phường trong vòng 1 tuần. Nhưng đến nay đã là 5 tháng nhưng lực lượng 

chúng tôi vẫn chưa thấy tiền. Tôi chỉ sợ rằng Nhà nước đã gửi tiền về nhưng tôi ở 

trên chưa muốn gửi cho chúng tôi. Tôi mong các cấp Nhà nước cho tôi lời giải 

thích sớm. Tôi xin cảm ơn các cấp!”. 

Tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, UBND thành phố trả lời như sau: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh, UBND thành phố tập trung nguồn lực sử 

dụng để tiếp tục chi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, ưu tiên chi cho công 

tác điều trị, xét nghiệm và một số nhiệm vụ cấp bách tại khu cách ly y tế tập 

trung; đối với các nhiệm vụ chi hỗ trợ, bồi dưỡng cho công tác phòng, chống 

dịch tạm thời xem xét chi sau khi cân đối, bố trí được nguồn ngân sách các cấp; 
đồng thời, thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các khoản chi nhưng chưa thật sự cần 

thiết, đã bố trí để dành nguồn kinh phí phòng, chống dịch. 

Trong thời gian qua, cùng với việc ưu tiên kinh phí cho các Khu cách ly y tế, 

UBND thành phố đã quan tâm bằng nhiều nguồn kinh phí đã hỗ trợ cho lực lượng 

tuyến đầu, tổ giám sát cộng đồng, các chốt kiểm soát hơn 6 tỷ đồng. UBND thành 

phố đã chỉ đạo UBND các phường xã sử dụng các nguồn kinh phí của địa phương 

hỗ trợ cho các lực lượng; đồng thời tuyên truyền, giải thích cho lực lượng tham 

gia, Nhân dân biết rõ về tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.  

Hiện nay tình hình ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố hết sức khó khăn. 

Do đó đối với nhiệm vụ hỗ trợ, cho các lực lượng chống dịch, theo ý kiến chỉ đạo 

của UBND tỉnh, thời gian tới sau khi cân đối được nguồn tỉnh, thành phố, phường 

xã sẽ tiếp tục thực hiện cho các lực lượng tham gia.  

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến đến Sở Thông tin và Truyền thông 

tổng hợp, thông tin đến người dân được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Tấn Huân 
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