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TỜ TRÌNH 

Về việc bố trí ngân sách địa phương để mua vắc xin phòng COVID-19 và  

tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII – Kỳ họp thứ Hai. 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính 

phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 năm 2021 - 2022; 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bố 

trí ngân sách địa phương để mua vắc xin phòng COVID-19 và tổ chức tiêm chủng 

cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Căn cứ pháp lý 

Tại khoản 8 Điều 4 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính 

phủ quy định: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp bố trí ngân sách địa phương, tổ chức tiêm chủng cho 

các đối tượng thuộc phạm vi quản lý”. 

2. Báo cáo lộ trình triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

 Theo kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa 

bàn tỉnh, tổng số đối tượng từ 18 tuổi trở lên dự kiến được tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 là 946.724 người. 

  Lộ trình triển khai: Tùy theo tình hình cung ứng vắc xin của Bộ Y tế và 

mức độ ưu tiên sử dụng vắc xin cho các đối tượng, dự kiến lộ trình triển khai như 

sau: 
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- Năm 2021: Phấn đấu triển khai tiêm chủng đạt 70% tổng số đối tượng từ 

18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

- Năm 2022: Tiêm cho tất cả các đối tượng còn lại từ 18 tuổi trở lên trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai. 

3. Nội dung trình về đối tượng và kinh phí thực hiện năm 2021 

3.1. Đối tượng triển khai: 70% tổng số đối tượng người từ 18 tuổi trở lên 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai tương ứng với khoảng 662.707 người, gồm: 

- Đối tượng được ưu tiên là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và lực 

lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế quy định tại khoản 3 Mục III 

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 ban hành kèm 

theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế. 

- Người dân từ 18 tuổi đến 65 tuổi ở vùng có nguy cơ dịch cao trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai (trừ đối tượng được ưu tiên theo quy định tại khoản 3 Mục III Kế 

hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 ban hành kèm 

theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế). 

3.2. Kinh phí thực hiện 

a) Dự kiến tổng số kinh phí thực hiện năm 2021: 183.168.477.000 đồng, 

trong đó: 

- Kinh phí Trung ương (đảm bảo cho các đối tượng do các cơ quan trung 

ương quản lý, hỗ trợ 70% tiền mua vắc xin cho địa phương, mua bơm kim tiêm, 

hộp an toàn và kinh phí vận chuyển vắc xin đến kho của tỉnh): 123.002.128.000 

đồng. 

- Kinh phí địa phương: 60.166.349.000 đồng, gồm: 

+ 30% tổng số kinh phí mua vắc xin phòng Covid-19: 48.387.567.000 đồng. 

+ Kinh phí tổ chức tiêm chủng, tập huấn và các hoạt động truyền thông: 

11.778.782.000 đồng. 

b) Nguồn kinh phí: 

- Ngân sách địa phương, gồm: tối đa 50% nguồn dự phòng ngân sách địa 

phương và tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh. 

- Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các 

nguồn vốn hợp pháp khác. 

Tùy theo nguồn kinh phí từ Quỹ vắc xin phòng COVID-19; nguồn viện trợ, 

tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn vốn hợp 

pháp khác để phân bổ số kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả và đúng quy định. Tối đa nguồn ngân sách địa phương phải bố trí 

là 60.166.349.000 đồng. 
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Trên đây là Tờ trình về việc đề nghị bố trí ngân sách địa phương để mua 

vắc xin phòng COVID-19 và tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);  
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Y tế; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, KTTH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Đông 
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