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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 616 /UBND-TH

Lai Châu, ngày 26 tháng 3 năm 2020

V/v hỗ trợ lực lượng tham gia trực tại
các Chốt, trạm kiểm soát phòng
chống dịch bệnh Covid-19 và người
trong vùng cách ly

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Sở Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh
phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng
Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên
chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;
Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính
quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp
cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 561/STC-TCHCSN
ngày 25 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Để kịp thời đảm bảo chế độ, chính sách trong công tác phòng chống dịch
Covid-19 trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số chế độ đặc thù
trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut
Corona, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện,
thành phố tạm thời chi cho một số nội dung cụ thể như sau:
a) Chi hỗ trợ người tham gia trực tại các Chốt, Trạm kiểm soát phòng chống
dịch bệnh Covid-19:
- Mức phụ cấp thường trực 24/24 giờ vào ngày thường là 100.000
đồng/ngày/người; vào ngày nghỉ hằng tuần bằng 1,3 lần mức phụ cấp trực vào
ngày thường; vào ngày lễ, ngày Tết bằng 1,8 lần mức phụ cấp trực vào ngày
thường.
- Người lao động tham gia thường trực 24/24 giờ thì được hưởng hỗ trợ tiền
ăn là 15.000 đồng/người/phiên trực.

b) Chi hỗ trợ người thường trú, tạm trú tại vùng có dịch khi áp dụng biện
pháp cách ly theo quyết định của cấp có thẩm quyền là: 40.000 đồng/người/ngày.
2. Thời gian hưởng chế độ:
- Đối với chế độ cho người trực Chốt, Trạm kiểm soát phòng chống dịch
Covid-19: Từ khi có Quyết định cử tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt,
Trạm: Theo Quyết định thiết lập vùng cách ly của UBND tỉnh.
- Đối với hỗ trợ cho người cách ly tại vùng có dịch: Tính từ khi có quyết
định cách ly đến hết thời gian cách theo quy định của cấp có thẩm quyền.
3. Giao UBND các huyện, thành phố chủ động sử dụng nguồn dự phòng
ngân sách được giao trong dự toán hằng năm để thực hiện chi trả chế độ cho các
Chốt, Trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh và vùng có dịch khi áp dụng biện
pháp cách ly đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách; thực hiện
lập dự toán, thanh toán, quyết toán đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ngân
sách nhà nước. Trường hợp nguồn dự phòng Ngân sách không đảm bảo, đề nghị
các huyện, thành phố tổng hợp kinh phí gửi Sở Y tế, Sở Tài chính tổng hợp trình
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung.
4. Giao Sở Y tế tổng hợp dự toán kinh phí của các huyện, thành phố (nếu
có) gửi Sở Tài chính tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh và chủ động sử dụng nguồn
kinh phí đã được giao bổ sung tại Quyết định số 195/QĐ UBND ngày 03/3/2020
của UBND tỉnh. Nếu thiếu đơn vị kịp thời lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định
trình UBND tỉnh xem xét bổ sung.
5. Giao Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu trình UBND
tỉnh bổ sung kinh phí theo quy định hiện hành.
Căn cứ nội dưng Công văn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám
đốc các Sở: Y tế, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Lãnh đạo UBND tỉnh: U1, U2;
- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch;
- VPUBND tỉnh: V1, V2, KT2, CB;
- Lưu: VT, TH1.
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