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A Chi phí cơ bản 153,080  153,080      153,080 
Hợp 

phần 1
 Đẩy mạnh phối hợp phòng, chống dịch bệnh khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng 30,000    30,000          30,000 

A.2
Phòng, chống dịch bệnh cho nhóm dễ tổn thương ở khu vực biên giới và hành lang 

kinh tế
30,000    30,000         30,000 

A.2.23 Các hoạt động phòng, chống một số bệnh trọng điểm (sốt rét, sốt xuất huyết, HIV, lao) 30,000    30,000          30,000 x

Hợp 
phần 2

Đầu tư nâng cao năng lực quốc gia trong giám sát và đáp ứng dịch bệnh 33,080    33,080          33,080 

Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác giám sát, đáp ứng phòng, 
chống dịch bệnh và thảm họa cho các tuyến, tập trung vào tuyến huyện

5,000      5,000              5,000 

A.2.33 Sửa chữa nhỏ cho phòng các ly tại các cửa khẩu 5,000      5,000              5,000 x

Tăng cường năm lực giám sát, đáp ứng phòng, chống dịch bệnh và thảm họa cho cán 
bộ y tế trực tiếp tham gia phòng, chống dịch các tuyến

28,080    28,080          28,080 

A.2.45
Tập huấn cho cán bộ thu thập và xử lý số liệu, cán bộ giám sát tại các cơ sở y tế công lập, 

tư nhân, tình nguyện viên thôn bản
28,080    28,080          28,080 x

Hợp 
phần 3

Đầu tư hệ thống năng lực xét nghiệm đảm bảo công tác phát hiện sớm, đáp ứng kịp 
thời và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế nhằm phòng, chống lây nhiễm chéo 
và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng

     90,000      90,000       90,000 

A.3 Đầu tư hệ thống phòng xét nghiệm 15,000    15,000          15,000 

Đầu tư quản lý chất lượng dịch vụ xét nghiệm cho đơn vị y tế dự phòng tuyến trung 

ương, tuyến tỉnh
15,000    15,000         15,000 

Đơn vị tính: USD.

Dự kiến 
giải ngân Q1 Q2 Q3

Thời gian

Mã HĐ Nội dung hoạt động

Tổng vốn năm 2020

Tổng số ADB
Vốn 
đối ứng

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1699 /QĐ-UBND ngày  31 / 8 /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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Dự kiến 
giải ngân Q1 Q2 Q3

Thời gian

Mã HĐ Nội dung hoạt động

Tổng vốn năm 2020

Tổng số ADB
Vốn 
đối ứng

A.3.84 Tập huấn tuyến tỉnh 5,000      5,000              5,000 x

A.3.85 Tập huấn tuyến huyện 10,000    10,000          10,000 

A3 Kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện 75,000    75,000         75,000 

A.3.90 Tập huấn cho cán bộ bệnh viện tuyến huyện về phòng chống nhiễm khuẩn 5,000      5,000              5,000 x

A.3.95 Sửa chữa nhỏ đảm bảo vệ sinh và phòng chống nhiễm khuẩn 20,000    20,000          20,000 x

A.3.99 Sửa chữa nhỏ cho khu cách ly cơ sở y tế 50,000    50,000          50,000 x

B Quản lý dự án 9,455      9,455           9,455 

B.114 Cán bộ hỗ trợ triển khai dự án        6,472    6,472         6,472 x x x

B.115 Chi phí hoạt động cho BQLDA tuyến tỉnh        2,983    2,983         2,983 x x x

Tổng cộng Hợp phần (A+B) 162,535  153,080  9,455       162,535 
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x

x

x

 tính: USD.

Q4
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Q4

x

x

x

x

x

x



A Chi phí cơ bản 3,542,730,440     3,542,730,440             3,542,730,440 

Hợp 
phần 1

 Đẩy mạnh phối hợp phòng, chống dịch bệnh khu vực tiểu vùng Mê Công 
mở rộng

694,290,000        694,290,000                   694,290,000 

A.2
Phòng, chống dịch bệnh cho nhóm dễ tổn thương ở khu vực biên giới và 

hành lang kinh tế
694,290,000       694,290,000                  694,290,000 

A.2.23
Các hoạt động phòng, chống một số bệnh trọng điểm (sốt rét, sốt xuất huyết, 
HIV, lao)

694,290,000        694,290,000                   694,290,000 x x

Hợp 
phần 2

Đầu tư nâng cao năng lực quốc gia trong giám sát và đáp ứng dịch bệnh 765,570,440        765,570,440                   765,570,440 

Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác giám sát, đáp 
ứng phòng, chống dịch bệnh và thảm họa cho các tuyến, tập trung vào 
tuyến huyện

115,715,000        115,715,000                   115,715,000 

A.2.33 Sửa chữa nhỏ cho phòng các ly tại các cửa khẩu 115,715,000        115,715,000                   115,715,000 x x

Tăng cường năm lực giám sát, đáp ứng phòng, chống dịch bệnh và thảm 
họa cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia phòng, chống dịch các tuyến

649,855,440        649,855,440                   649,855,440 

A.2.45
Tập huấn cho cán bộ thu thập và xử lý số liệu, cán bộ giám sát tại các cơ sở y 

tế công lập, tư nhân, tình nguyện viên thôn bản
649,855,440                 649,855,440            649,855,440 x x

Hợp 
phần 3

Đầu tư hệ thống năng lực xét nghiệm đảm bảo công tác phát hiện sớm, 
đáp ứng kịp thời và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế nhằm phòng, 
chống lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng

      2,082,870,000       2,082,870,000         2,082,870,000 

A.3 Đầu tư hệ thống phòng xét nghiệm 347,145,000        347,145,000                   347,145,000 

Đầu tư quản lý chất lượng dịch vụ xét nghiệm cho đơn vị y tế dự phòng 

tuyến trung ương, tuyến tỉnh
347,145,000       347,145,000                  347,145,000 

A.3.84 Tập huấn tuyến tỉnh 115,715,000        115,715,000            115,715,000 x

A.3.85 Tập huấn tuyến huyện 231,430,000        231,430,000            231,430,000 x

A3 Kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện 1,735,725,000    1,735,725,000            1,735,725,000 

Tổng vốn năm 2020
Dự kiến giải ngân

Tổng số ADB Vốn đối ứng Q1

Thời gian

Q4Q2 Q3

PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1699 /QĐ-UBND ngày  31  /  8 /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: VND.

Mã HĐ Nội dung hoạt động



A.3.90 Tập huấn cho cán bộ bệnh viện tuyến huyện về phòng chống nhiễm khuẩn 115,715,000        
115,715,000

           115,715,000 x x

A.3.95 Sửa chữa nhỏ đảm bảo vệ sinh và phòng chống nhiễm khuẩn 462,860,000        462,860,000            462,860,000 x x

A.3.99 Sửa chữa nhỏ cho khu cách ly cơ sở y tế 1,157,150,000     1,157,150,000         1,157,150,000 x x

B Quản lý Dự án 219,000,000        219,000,000              219,000,000 

B.114 Cán bộ hỗ trợ triển khai dự án          150,000,000     150,000,000 150,000,000 x x x x

B.115 Chi phí hoạt động cho Ban Quản lý Dự án tuyến tỉnh            69,000,000       69,000,000 69,000,000 x x x x

Tổng cộng Hợp phần (A+B) 3,761,730,440     3,542,730,440     219,000,000           3,761,730,440 
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Tổng số ADB VĐƯ

A Chi phí cơ bản 153,080     153,080     153,080     153,080     

Hợp 
phần 1

 Đẩy mạnh phối hợp phòng, chống dịch bệnh khu vực tiểu 
vùng Mê Công mở rộng

30,000       30,000       30,000       30,000       

A.2
Phòng chống dịch, bệnh cho nhóm dễ tổn thương ở khu 
vực biên giới và hành lang kinh tế

30,000       30,000       30,000       30,000       

A.2.23
Các hoạt động phòng chống một số bênh trọng điểm (sốt rét, 

sốt xuất huyết, HIV, lao)
30,000       30,000       30,000       30,000       

Hợp 
phần 2

Đầu tư nâng cao năng lực quốc gia trong giám sát và đáp 
ứng dịch bệnh

33,080       33,080               33,080         33,080 

Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác 
giám sát, đáp ứng phòng, chống dịch bệnh và thảm họa cho 
các tuyến, tập trung vào tuyến huyện

5,000         5,000         5,000         5,000         

A.2.33 Sửa chữa nhỏ cho phòng các ly tại các cửa khẩu 5,000         5,000         5,000         5,000         

Tăng cường năm lực giám sát,  đáp ứng phòng, chống dịch 
bệnh và thảm họa cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia 
phòng, chống dịch các tuyến

28,080       28,080       28,080       28,080       -             

A.2.45
Tập huấn cho cán bộ thu thập và xử lý số liệu, cán bộ giám sát 

tại các cơ sở y tế công lập, tư nhân, tình nguyện viên thôn bản
28,080       28,080               28,080         28,080 

Đơn vị tính: USD.

Nguồn vốn
Tổng số ADB

Vốn đối 
ứng

Dự kiến giải ngân kế hoạch tài chính 
năm 2020

PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020
(Kế hoạch giải ngân vốn ODA và vốn đối ứng của Ban Quản lý Dự án ADB.84 năm 2020)

Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Mã HĐ Nội dung hoạt động

Tổng vốn năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1699 /QĐ-UBND ngày  31 /8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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Tổng số ADB VĐƯ

Nguồn vốn
Tổng số ADB

Vốn đối 
ứng

Dự kiến giải ngân kế hoạch tài chính 
năm 2020

Mã HĐ Nội dung hoạt động

Tổng vốn năm 2020

Hợp 
phần 3

Đầu tư hệ thống năng lực xét nghiệm đảm bảo công tác 
phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời và kiểm soát nhiễm khuẩn 
trong bệnh viện nhằm phòng chống lây chéo và lây lan dịch 
bệnh ra cộng đồng

        90,000         90,000 90,000       90,000       -             

A.3 Đầu tư hệ thống phòng xét nghiệm 15,000       15,000       15,000 15,000



Tổng số ADB

Tổng kinh phí (làm tròn)       3,761,730,440       3,542,730,440      219,000,000       3,761,730,440       3,542,730,440 

Tổng kinh phí       3,761,730,440       3,542,730,440      219,000,000 3,761,730,440     3,542,730,440     

A Chi phí cơ bản       3,542,730,440       3,542,730,440 3,542,730,440     3,542,730,440     

Hợp 
phần 1

 Đẩy mạnh phối hợp phòng, chống dịch bệnh khu 
vực tiểu vùng Mê Công mở rộng

         694,290,000          694,290,000 694,290,000        694,290,000        

A.2
Phòng, chống dịch bệnh cho nhóm dễ tổn thương 
ở khu vực biên giới và hành lang kinh tế

         694,290,000          694,290,000 694,290,000        694,290,000        

A.2.23
Các hoạt động phòng chống một số bênh trọng điểm 

(sốt rét, sốt xuất huyết, HIV, lao)
         694,290,000          694,290,000 694,290,000        694,290,000        

Hợp 
phần 2

Đầu tư nâng cao năng lực quốc gia trong giám sát 
và đáp ứng dịch bệnh

         765,570,440          765,570,440          765,570,440          765,570,440 

Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ 
công tác giám sát, đáp ứng phòng, chống dịch 
bệnh và thảm họa cho các tuyến, tập trung vào 
tuyến huyện

         115,715,000          115,715,000 115,715,000        115,715,000        

A.2.33 Sửa chữa nhỏ cho phòng các ly tại các cửa khẩu          115,715,000          115,715,000 115,715,000        115,715,000        

Tăng cường năm lực giám sát,  đáp ứng phòng, 
chống dịch bệnh và thảm họa cho cán bộ y tế trực 
tiếp tham gia phòng chống dịch các tuyến

         649,855,440          649,855,440                       -   649,855,440        649,855,440        

A.2.45

Tập huấn cho cán bộ thu thập và xử lý số liệu, cán bộ 
giám sát tại các cơ sở y tế công lập, tư nhân, tình 

nguyện viên thôn bản
         649,855,440          649,855,440          649,855,440          649,855,440 

Đơ

PHỤ LỤC 4: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1699 /QĐ-UBND ngày  31 / 8 /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

(Kế hoạch giải ngân vốn ODA và vốn đối ứng của Ban Quản lý Dự án ADB.84 năm 2020)
Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Mã HĐ Nội dung hoạt động

Tổng vốn năm 2020 Dự kiến giải ngân kế hoạch tài chính n

Tổng số ADB Vốn đối ứng
Nguồn vốn
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Tổng số ADB

Mã HĐ Nội dung hoạt động

Tổng vốn năm 2020 Dự kiến giải ngân kế hoạch tài chính n

Tổng số ADB Vốn đối ứng
Nguồn vốn

Hợp 
phần 3

Đầu tư hệ thống năng lực xét nghiệm đảm bảo 
công tác phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời và kiểm 
soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện nhằm phòng 
chống lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng 
đồng

2,082,870,000 2,082,870,000 2,082,870,000 2,082,870,000

A.3 Đầu tư hệ thống phòng xét nghiệm 347,145,000 347,145,000 347,145,000 347,145,000

A.3.74 Bảo trì, sửa chữa nhỏ phòng xét nghiệm 0 0 0

A.3.84 Tập huấn tuyến tỉnh 115,715,000 115,715,000 115,715,000 115,715,000

A.3.85 Tập huấn tuyến huyện 231,430,000 231,430,000 231,430,000 231,430,000

A3 Kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế 1,735,725,000 1,735,725,000 1,735,725,000 1,735,725,000

A.3.90
Tập huấn cho cán bộ bệnh viện tuyến huyện về 
phòng, chống nhiễm khuẩn

115,715,000 115,715,000 115,715,000 115,715,000

A.3.95
Sửa chữa nhỏ đảm bảo vệ sinh và phòng, chống 

nhiễm khuẩn
462,860,000 462,860,000 462,860,000 462,860,000

A.3.99 Sửa chữa nhỏ cho khu cách ly cơ sở y tế 1,157,150,000 1,157,150,000 1,157,150,000 1,157,150,000

B Quản lý Dự án 219,000,000 219,000,000

B.114 Cán bộ hỗ trợ triển khai dự án 150,000,000 150,000,000

B.115 Chi phí hoạt động cho Ban Quản lý Dự án tuyến tỉnh 69,000,000 69,000,000

10



VĐƯ

219,000,000      

219,000,000      

-                     

                        -   

Đơn vị tính: VNĐ.

ài chính năm 2020
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VĐƯ

ài chính năm 2020

219,000,000

150,000,000

69,000,000
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Tổng số Vốn ODA
Vốn đối 
ứng

A Chi phí cơ bản 153,080 153,080 9,455

B Quản lý dự án 9,455 9,455

1 Phụ cấp kiêm nhiệm 6,472 6,472

6100 Phụ cấp lương 6,472 6,472

6118 Phụ cấp kiêm nhiệm 6,472       6,472 

2 Chi phí thường xuyên cho Ban Quản lý Dự án 2,409 2,983

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 450 649

6550 Vật tư văn phòng 300 346

6700 Tiền công tác phí 1,659 1,988

6650 Hội nghị 48,080

Tập huấn cho cán bộ thu thập và xử lý số liệu, cán bộ giám sát tại các 

cơ sở y tế công lập, tư nhân, tình nguyện viên thôn bản
28,080

Tập huấn tuyến tỉnh 5,000

Tập huấn tuyến huyện 10,000

Tập huấn cho cán bộ bệnh viện tuyến huyện về phòng, chống nhiễm 

khuẩn
5,000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 30,000

Các hoạt động phòng chống một số bệnh trọng điểm (sốt rét, SXH, 

HIV, lao) cho các nhóm dễ tổn thương
30,000

6900
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công 
trình cơ sở hạ tầng

75,000

Sửa chữa nhỏ cho phòng các ly tại các cửa khẩu 5,000

Sửa chữa nhỏ đảm bảo vệ sinh và phòng, chống nhiễm khuẩn 20,000

Sửa chữa nhỏ cho khu cách ly cơ sở y tế 50,000

 Tổng cộng (A+B ) 162,535 153,080 9,455

PHỤ LỤC 5: DỰ KIẾN GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020
(Vốn ODA và vốn đối ứng của Ban Quản lý Dự án theo mục lục ngân sách Nhà nước)

   Đơn vị tính: USD.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1699/QĐ-UBND ngày 31 /  8 /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT MLNS Nội dung
Kinh phí năm 2020



Tổng số Vốn ODA Vốn đối ứng

A Chi phí cơ bản      3,542,730,440      3,542,730,440 219,000,000

B Ban Quản lý Dự án 219,000,000 219,000,000

1 Phụ cấp kiêm nhiệm 150,000,000 150,000,000

6100 Phụ cấp lương 150,000,000 150,000,000

6118 Phụ cấp kiêm nhiệm 150,000,000 150,000,000

2
Chi phí thường xuyên cho Ban Quản lý Dự 

án
69,000,000 69,000,000

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 15,000,000 15,000,000

6550 Vật tư văn phòng 8,000,000 8,000,000

6700 Tiền công tác phí 46,000,000 46,000,000

6650 Hội nghị 1,112,715,440 1,112,715,440

Tập huấn cho cán bộ thu thập và xử lý số liệu, 

cán bộ giám sát tại các cơ sở y tế công lập, tư 

nhân, tình nguyện viên thôn bản
649,855,440 649,855,440

Tập huấn tuyến tỉnh 115,715,000 115,715,000

Tập huấn tuyến huyện 231,430,000 231,430,000

Tập huấn cho cán bộ bệnh viện tuyến huyện về 
phòng, chống nhiễm khuẩn

115,715,000 115,715,000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 694,290,000 694,290,000

Các hoạt động phòng, chống một số bệnh trọng 

điểm (sốt rét, SXH, HIV, lao)
694,290,000 694,290,000

6900
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác 
chuyên môn, các công trình cơ sở hạ tầng

1,735,725,000 1,735,725,000

Sửa chữa nhỏ phòng cách ly tại các cửa khẩu 115,715,000 115,715,000

Sửa chữa nhỏ đảm bảo vệ sinh và phòng, 

chống nhiễm khuẩn
462,860,000 462,860,000

Sửa chữa nhỏ cho khu cách ly cơ sở y tế 1,157,150,000 1,157,150,000

 Tổng cộng (A+B) 3,761,730,440      3,542,730,440 219,000,000

STT

                            Đơn vị tính: VNĐ.

ML  
NS

PHỤ LỤC 6: DỰ KIẾN GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020
(Vốn ODA và vốn đối ứng của Ban QLDA theo mục lục ngân sách Nhà nước)

Nội dung
Kinh phí năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1699/QĐ-UBND ngày  31/ 8 /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)



3,702,059,695.00  3,761,730,440.00             #######
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