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Quảng Trị, ngày 18  tháng  8 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Về việc đánh giá, báo cáo mức độ ảnh hưởng, 

tổng hợp hỗ trợ kinh phí ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

         

   Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 

 

Thực hiện Công văn số 3641/UBND–TM ngày 10/08/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc đánh giá, báo cáo mức độ ảnh hưởng, tổng hợp hỗ trợ kinh 

phí do ảnh hưởng của dịch bệnh Covic 19 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo các nội dung sau: 

1.Đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19:   

- Đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất của các 

đơn vị sự nghiệp, xuất khẩu thủy sản giảm, giá thành thủy sản thương phẩm 

giảm gần 30% so với thời điểm xuất bán năm 2019; dẫn đến thua lỗ, nên nguồn 

thu của đơn vị sự nghiệp giảm sâu, gây khó khăn về tài chính, nhất là kinh phí 

chi thường xuyên cho bộ máy. 

- Một số cơ sở hậu cần nghề cá tại các cảng cá ngừng hoạt động, một số cơ 

sở hoạt động cầm chừng, lượng tàu thuyền nghề cá ra vào cảng giảm, sản lượng 

hàng thủy sản qua cảng giảm, phần nào ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của 

đơn vị. Mặc dù vậy nhưng các thành viên tham gia hoạt động của văn phòng 

kiểm soát nghề cá vẫn thay nhau trực 24/24 để chung tay phòng chống dịch bệnh 

covid-19.  

- Đối vơi đơn vị sự nghiệp làm công tác đào tạo như Trường trung cấp 

Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị thì do ảnh hưởng của dịch Covic 19; phải thực 

hiện các biện pháp cách ly xã hội nên học sinh, sinh viên phải nghỉ học, do đó 

nguồn thu từ hoạt động đào tạo cũng bị giảm sút. 

- Lực lượng lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp tại các 

đơn vị tương đối đông, đa số các nhân viên lao động hợp đồng đều làm việc 

ngoài trời, chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu nên rất khó khăn. 

2. Một số giải pháp thực hiện: 

Các đơn vị đã quán triệt các nội dung văn bản số 3641/UBND-TM ngày 

10/08/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức 

và người lao động trong đơn vị, thực hiện nghiêm túc các nội dung theo văn bản 

chỉ đạo, thực hiện cắt giảm, tiết kiệm triệt để các khoản chi không cần thiết cụ 

thể chư sau: 



+ Hạn chế đi công tác trong và ngoài nước không cần thiết. 

+ Hoãn và không tổ chức các cuộc hội nghị 

+ Thực hiện tiết kiệm 10 % chi thường xuyên còn lại 

+ Tiết kiệm các khoản chi khác 

+ Huy động tối đa các nguồn thu hợp pháp của đơn vị. 

Hiện nay các đơn vị đã chủ động rà soát và huy động tối đa nguồn thu sự 

nghiệp của đơn vị, các quỹ dự phòng để lại, nguồn kinh phí cải cách tiền lương 

chưa sử dụng hết năm 2019 chuyển sang năm 2020 và các nguồn thu hợp pháp 

khác để ưu tiên trả lương cho công chức, viên chức thuộc biên chế được giao và 

lực lượng lao động hợp đồng theo chế độ quy định. 

3. Một số kiến nghị, đề xuất: 

- Tiếp tục hỗ trợ lương đối với các biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân 

sách trong thời gian ổn định 3 năm 2021-2023. 

- Kịp thời cấp bù học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 

của Chính phủ và cấp bù kinh phí để hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện được 

hưởng chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp 

năm 2020 theo QĐ 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ; để đơn vị có đủ kinh phí phục vụ tốt cho công tác đào tạo và hỗ trợ chính 

sách nội trú đối với học sinh học trung cấp năm 2020.  

- Đề nghị hỗ trợ kinh phí trực cho tổ liên ngành phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 tại cảng cá Cửa Tùng và cảng cá Cửa Việt, đảm bảo quyền lợi cho cán 

bộ công nhân viên tham gia tổ liên nghành theo Nghị quyết 37/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

Trên đây là báo cáo  đánh giá, mức độ ảnh hưởng, tổng hợp hỗ trợ kinh phí 

do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng 

hợp./. 
 

Nơi nhận:                         
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, KHTC. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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