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Tóm tắt:  

Dự phòng ngân sách ở mỗi cấp luôn là nguồn lực kịp thời để chính quyền đáp 
ứng các nhu cầu cấp bách khi có biến cố thiên tai, dịch bệnh bất thường. Khi 
đại dịch Covid-19 bùng phát đợt 4, chính quyền thành phố đã sử dụng nguồn 

lực nào để hỗ trợ người dân vượt qua những khó khăn bất ngờ, giảm bế tắc về an sinh và 
chống dịch hiệu quả? Bài viết phác họa và đối chiếu giữa những căn cứ pháp lý về việc 
hình thành, sử dụng các khoản dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính địa phương với 
thực tế vận dụng, triển khai và thực hiện trên địa bàn khi có biến cố dịch bệnh lan rộng. 
Bên cạnh đó, chính quyền cấp trên và ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương và người 
dân như thế nào trong chính sách an sinh và phòng chống dịch bệnh. 

Từ khóa: Dự phòng ngân sách, dự trữ tài chính, đại dịch Covid-19.

Abstract: 
Budget reserve at each level is always a timely resource for the government to meet 

urgent needs when there are natural disasters and unusual pandemics. When the Covid-
19 pandemic broke out in the 4th wave, what resources did the city government use to 
support people to overcome unexpected difficulties, reduce the deadlock on safety and 
effectively fight the epidemic? The article outlines and compares the legal bases for the 
formation and use of budget reserves and local financial reserve funds with the actual 
application, implementation and implementation in the locality when there is a problem. 
widespread epidemic events. In addition, how does the superior government and central 
budget support localities and people in policies on welfare and disease prevention.
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