ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 299 /UBND-VX

Lào Cai, ngày 21 tháng 01 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hỗ trợ tiền ăn cho các đối
tượng liên quan đến dịch
COVID-19

Kính gửi:

- Các sở: Y tế, Lao động – TB&XH, Tài chính;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, tại Thông báo
số 1242/TB-TU ngày 06/01/2022 về việc hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân COVID19 và điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19; Thông báo số 1249/TB-TU ngày 12/01/2022 về việc hỗ trợ tiền ăn
cho cán bộ, chiến sĩ chống dịch và người mắc COVID-19 trong 05 ngày Tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; được sự nhất trí của Thường trực HĐND tỉnh
về việc hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng liên quan đến giám sát, cách ly, điều trị
người bệnh COVID-19 tại Công văn số 09/HĐND-TT ngày 19/01/2022.
Nhằm hỗ trợ những khó khăn cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
phải điều trị khi mắc COVID-19; động viên, khích lệ những người làm công tác
phòng, chống dịch COVID-19 để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo không
khí Tết đầm ấm, ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng liên quan
đến dịch COVID-19 cụ thể như sau:
1. Hỗ trợ tiền ăn cho người bệnh mắc COVID-19 (F0) thuộc hộ nghèo, cận
nghèo đang điều trị tại các bệnh viện hoặc khu thu dung điều trị người bệnh mắc
COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
- Mức hỗ trợ: 80.000 đồng/người/ngày (Trừ 05 ngày tết được quy định tại
khoản 2 văn bản này).
- Thời gian hỗ trợ: Trong năm 2022, từ ngày 01/01/2022 đến khi có văn
bản hướng dẫn của cấp trên (Thời gian hỗ trợ tiền ăn tính theo thực tế ngày điều
trị tại các bệnh viện; khu thu dung điều trị người bệnh mắc COVID-19 trên địa
bàn tỉnh theo quy định).
2. Hỗ trợ tiền ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho cán bộ, chiến sĩ
trực tiếp làm việc tại cơ sở thu dung điều trị người mắc COVID-19; người trực
tiếp làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID19 (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn,
doanh nghiệp); người làm trực tiếp nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại các tổ, chốt
toàn tuyến biên giới; người bệnh COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện
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hoặc cơ sở thu dung điều trị COVID-19, người đang phải thực hiện cách ly tập
trung phòng COVID-19 trong 05 ngày tết.
- Mức hỗ trợ: 160.000 đồng/người/ngày.
- Thời gian hỗ trợ: 05 ngày (từ ngày 31/01/2022 đến hết ngày 04/02/2022).
3. Để kịp thời triển khai công tác hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên trong
dịp Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
- Các đơn vị (như kính gửi) căn cứ chức năng nhiệm vụ rà soát các đối
tượng được quy định tại khoản 1, 2 công văn thuộc thẩm quyền quản lý, theo
phân cấp, lập danh sách và dự toán kinh phí gửi Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó:
- Đối với người bệnh đã điều trị tại cơ sở thu dung điều trị từ ngày
01/01/2022 và ra viện trước khi văn bản được ban hành: UBND xã tổng hợp
danh sách trên cơ sở hồ sơ người bệnh cung cấp (xác nhận hoàn thành điều trị;
bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu,
chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế; Phiếu thu hoặc
biên lai hoặc giấy xác nhận thu tiền ăn tại cơ sở thu dung, điều trị) gửi UBND
cấp huyện. Trong 02 ngày làm việc, UBND cấp huyện tổng hợp gửi Sở Lao
động - Thương binh & Xã hội để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
- Đối với người bệnh điều trị đang cơ sở thu dung, điều trị COVID-19:
Đơn vị được giao chủ trì, phụ trách các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 lập
danh sách người đủ điều kiện, gửi Sở Lao động - Thương binh & Xã hội để trình
UBND tỉnh phê duyệt.
- Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cân đối kinh phí và trình UBND
tỉnh cấp kinh phí cho các cơ quan đơn vị theo theo quy định.
- Các cơ quan đơn vị thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
Lưu ý: Riêng đối với người bệnh, người cách ly tập trung tổng hợp theo số
lượng thực tế của 05 ngày nghỉ Tết nêu trên.
Căn cứ Văn bản này, các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai,
thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2,3.
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