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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại công văn số
1789/VPUBND-KT ngày 10/8/2020 về việc hỗ trợ xây dựng Chốt kiểm soát
Biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19;
Theo công văn số 131
9/SXD-QLXD ngày 21/8/2020 của Sở Xây
dựng về việc ý kiến hỗ trợ Chốt kiểm soát Biên phòng phục vụ công tác
phòng, chống dịch Covid-19.
Sau khi trao đổi thống nhất với Sở Xây dựng, Sở Tài chính có ý kiến
trình Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:
Để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại khu vực biên
giới. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh đã triển khai nhiệm vụ tăng cường
quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19, tổ chức 11 tổ chốt
cố định: 67 đồng chí, 12 tổ tuần tra lưu động: 54 đồng chí thực hiện nhiệm vụ
tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới nhằm phát hiện, bắt giữ số người
nhập cảnh trái phép, xử lý theo pháp luật và đưa về khu cách ly tập trung theo
quy định.
Tuy nhiên, các Tổ, Chốt chặn trên phải làm việc 24/24h, ăn, nghỉ, sinh
hoạt, tại các tạm nhà bạt, không bảo đảm sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ cho
thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý,
bảo vệ biên giới, cũng như phòng chống dịch Covid-19 được bảo đảm an
toàn, hiện quả. Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét chấp
thuận hỗ trợ kinh phí cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh với số tiền
2.625.143.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu, một trăm bốn
mươi ba ngàn đồng) để xây dựng 07 chốt kiểm soát biên phòng dọc theo
tuyến biên giới.
Nguồn kinh phí: từ nguồn số dư dự toán 6 tháng đầu năm 2020 theo
công văn số 1520/STC-HCSN ngày 02/7/2020 của Sở Tài chính.
Ngoài ra, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh thực hiện trình tự
thủ tục theo ý kiến góp ý tại công văn số 1319/SXD-QLXD ngày 21/8/2020
của Sở Xây dựng.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh có trách nhiệm thanh, quyết toán
theo đúng chế độ quy định hiện hành.
Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét và chấp thuận./.
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