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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:29
/UBND-NCTH
V/v hỗ trợ tiền ăn đối với người
điều trị nhiễm COVID-19 (F0) và
người phải thực hiện cách ly y tế
(F1) tại các Bệnh viện điều trị và
khu cách ly tập trung

Hậu Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:
- Giám đốc Sở Tài chính;
- Giám đốc Sở Y tế;
- Giám đốc Công an tỉnh;
- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Công văn số 01/TT-CTHĐND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền ăn đối với người điều trị
nhiễm Covid-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1), Chủ tịch UBND tỉnh
có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương thực hiện hỗ trợ tiền ăn đối với người điều trị
nhiễm COVID-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1) tại các Bệnh viện
điều trị bệnh nhân COVID-19, khu cách ly tập trung trên địa bàn Tỉnh, cụ thể:
- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000đồng/người/ngày.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến khi có hướng
dẫn mới của Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh (thời gian hỗ trợ theo thời gian
điều trị thực tế nhưng không quá 45 ngày đối với đối tượng (F0) và không quá 21
ngày đối với đối tượng (F1)).
- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh.
2. Giao Giám đốc: Sở Y tế, Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố lập, phê duyệt danh sách gửi Sở Tài chính
thẩm định trình UBND tỉnh thống nhất phân bổ kinh phí hỗ trợ nêu trên theo đúng quy định.
3. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Như trên;
- Kho bạc NNHG;
- Lưu: VT, NCTH.LHT.
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