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Ci'ra Lô, ngày tháng nám 2021 

 

KInh gui: 

  

- Các phOng, ban, ngành, dGn vj thii huing ngân sách; 
- Ban Chi huy quân s1r, Cong an thj xà Cüa Là; 
- UBND các phuà'ng. 

Cong tác dam bão ch d ti các co si each ly trên dja bàn thj xä Cüa Là 
trong thi gian qua co bàn thrc hin theo các quy djnh và hithng dan tti Cong van 
so 3176/STC-NST ngày 20/8/202 1 và 3233/STC-NST ngày 25/8/2021 cüa S Tài 
chinh Ngh An. Tuy nhiên, qua qua trInh theo dOi và thçrc tê thrc hin ti các 
phuàng; hin nay van con mt so don vj dang lung tiing, chua cp nht kjp thai cac 
chê dO lien quan den cách ly. Dê cong tác tham muu duçc kjp thi, thông nhât và 
dam bão tot chê d cho ngui each ly khi thirc hin cách ly. UBND thj xã Cira Là 
lam rô them mOt so nOi dung ye thu chi trong cOng tác phàng chông djch trên dja 
bàn thj xã, c1i the nhu sau: 

1. Ngân sad, Nhà nithc clii nhfrng n3i dung sau: 

1.1. Chi phi cách ly y t, khám, chüa bnh di vi tmng hçip each ly tii Co 
s y tê, Co si khác do co quan nhà nuóc có thâm quyên ch9n. lam noi each ly tp 
trung. Ngân sách nhà nuâc dam bào: 

- Chi phi dua don tr co s, dja dim phát hin di ttrçmg phãi thrc hin cách 
ly y tê den co sâ each ly ytê ttp trung; 

- Chi phi xét nghim sang 19c SARS-CoV-2; 

- Chi phi phc vi nhu cu sinh hott trong nhUng ngày each ly y t tp trung 
(ni.róc uOng, khmn mt, khâu trang, dung djch tha tay, dung djch sat khuân ming, 
bàn chãi dánh rang, xà phông và các 4t ding thiêt yêu, các chi phi khac) vOi tong 
chi phi là 40.000 dOng/ngiRii/ngày. 

-Tinän: 

+ Tir ngày 07/02/2021 tri v tmâc ng1xi phâi thirc hin each ly y t (F 1) theo 
quyét djnh cüa Co quan nhà nuóc cO thâm quyên duçc h trçy tiên an muc 80.000 
dOng/nguiiIngay (Theo NQ so 37/NQ-CP cüa Chinh phü) 

+ Tü ngày 08/02/2021 dn 26/4/2021 nguäi phài thirc hin each ly y té (Fl) 
theo quyêt djnh cüa co quan riha nuó'c CO thâm quyên ty chi trâ tin an muc 80.000 
dông/nguii/ngay (Theo NQ so 1 6/NQ-CP cüa ChInh phü) 



+ Tr ngày 27/4/202 1 dn 3 1/12/2021 ngui phái thirc hin each ly y té (Fl) 
theo quyêt djnh cüa co quan nhà nuâc có thâm quyên duçc ho trçy tiên an mirc 
80.000 dông/nguOi/ngày, thñ gian h trçY tôi da 21 ngày (Theo Cong van so 
3233/STC-NST ngày 25/8/202 1 cüa Sâ Tài chInh). 

- H trçY 1.000.000 dng/trê em tü ngày 27/4/202 1 dn 31/12/2021 di vri tré 
em Ngui dui 16 tuôi theo quy djnh cüa Lut Tré em) phâi diêu trj do nhiêrn 
COVID- 19 hoc each ly y tê theo quyêt djnh cüa cc quan nba nu9c có thâm quyên 
(Theo Cong van so 3233/STC-NST ngày 25/8/202 1 cüa S Tài chInh). 

Tru'àng hQp ngw&i phái cách ly y té' tçp trung là ngzthi thuc hç5 nghèo, ho can 
nghèo theo quy d/nh thI du'çrc ngán sách nhà nu'ó'c ho trct các chi phi trên và cá tiên 
an 80.000 dOng/ngwài/ngày. 

1.2. Trong thai gian each ly y t tp trung, ngui bj each ly mc các bnh 
khác phâi khám, diêu trj thI vic chi Ira chi phi khám, diêu trj nhu sau: 

- Ngu?i có the báo him y th duçic qu báo him y t thanh toán phn chi phi 
duçic hixng và müc huông bão hiêm yté nhix các tru&ng hçp khám, chüa bnh dung 
tuyên. Dôi vói phân chi phi dông chi trã va các chi phi ngoài phm vi huóng bâo 
hiêm y tê (nêu có) thI ng11i bj each ly phãi tr chi trá theo quy djnh cüa pháp 1ut ye 
bão hiêm y tê. 

- Ngui không có the bão him y t tr chi trâ toàn b chi phi khám, diu trj 
theo müc giá djch vi y tê hin hành. 

1.3.Ch d phii cp chng djch cho can b y t& ngithi lao dng tham gia 
phông, chông djch. Cii the: 

a) Ch d phii cp chéng djch müc 3 00.000 dng/nguñ/ngãy duçc áp dçing 
dôi vi: 

- Nguô'i di giám sat, diu tra, xác minh djch. 

- Ngiii trrc tip khám, chAn doán, diu trj nguYi mc COVID-19, nghi mc 
COVID- 19 ti khu virc each ly cüa ca sâ khám bnh, chüa bnh. 

- Ngui lam cong vic thy mu, gp miu, phân tách mu, nguñ trçrc tip lam 
xét nghim SASR-CoV-2 tii co' s& y tê. 

- Ngui lam cong vic v sinh, thy u& diet tác nhân gay bnh ti khu diu trj 
nguài mac COVID-19. 

b) Ch di phii cap chông djch mirc 200.000 dng!ngithi/ngày dugc áp diing 
dôi vii: 

- Ngithi 4n chuyn ngu?Yi bnh, bnh phm; bâo quãn tü thi ngui bnh; 
ngi.thi gi.t do vãi, quân áo bác si, bnh nhân; thu gom vô chai, 19, hp boa chat; bão 
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v khu diu trj each ly; v sinh, thy u, diet tác nhân gay bnh trong khu cách ly ti 
ca s khám bnh, chüa bnh. 

- Ngithi lam nhirn v1 giám sat djch t, theo dOi y t tai  cci s cách ly y t tti 
nhà va c s cách ly y tê theo chi djnh cüa cc' quan quàn 1 nba nuâc. 

- Ngui lam cong vic sue rüa diing ci, pha ch môi trtthng ti cci s y t d 
phiic viii cho phông xét nghim SASR-CoV-2. 

c) Ch d ph%1 cp chng djch müc 150.000 dngIngrn'i/ngày ducc áp diing 
dôi vâi: 

- Ngi.ri lam nhim viii tai  cci s& each ly y t tp trung (không áp d1ing di vâi 
hInh thi'rc each ly ti nba, noi km trü). 

- Nguii lam nhim vj ci.rOTig ch each ly y t, truy tim di tuçmg phãi áp ding 
bin pháp cách ly y tê nhung không chap hành bin pháp each ly y tê. 

- Ngithi phiên djch, di cp ciiru 115, kIp vn chuyn ng1xi bj each ly; lái xe 
dua can b di kiêm tra, giám sat phông, chông djch. 

- Ngithi lam nhim vi kim soát djch bnh tti t& ch&. 

- Ngr?i lam nhim vii khoanh vüng, phong tOa, tun tra, kim soát và dam 
bâo an ninh trt tr tti khu V%TC each ly y tê tp trung, chôt kiêm soát djch bnh ti 
các dja bàn dan cu eó ngucM nhiêm COID-19. 

- Ngi.thi làmnhim vi phun khi'r tring, diet khun ti ca s khám bnh, chüa 
bnh (kbong bao gOrn ngiRii lam cOng vic v sinh, tây ue, diet the nhân gay bnh ti 
khu diêu trj ngui mac COVID-19), ci s each ly y tê tp trung, khu vrc dan cu bj 
khoanh vUng, phong tOa theo quyêt dnh cUa cap có thâm quyên. 

d) Nguôi lam nbim vii ti cci si cách ly y t tp trung (khOng áp diing di vâi 
hInh thüc each ly t?i  nhà, noi km trU), nguñ bão v khu vçrc cách ly y tê ti các dja 
bàn dan cu theo chi djnh cüa cci quan quãn l nhà nuó'c; nguñ lam nhim vi kiêm 
soat dich bênh tai cac to, cac chôt trên dia ban thi xä, can bô y tê thuang tare 24/24 
gRi tai co s diêu trj each ly y tê dê chAm sóc, diêu trj nguèi mac, nghi mac COVID-
19 dugc ho trçY tiên an là 80.000 dong/nguthi/ngày. 

e) Ch d bM during di vi phóng vién, nb báo, cong tác viên, tInh nguyen 
viên tham gia chông djch trong thai gian có djch COVID- 19 

- Muc 13 0.000 dng/ngui/ngay di vói phóng viên, nhà bao trirc tip dn 
si khám, chüa bênh diêu tn COVID-19; khu vuc dan eu có nguài nhim COVID-19 
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bj phong tóa; cong tác vien, tInh nguyen vien trçrc tip hoc phi hçTp tham gia cac 
boat dng chông djch. 

- Mirc 80.000 dng/ngthi/ngay dôi vâi cong tác vien, tInh nguyen viên trrc 
tiêp tuyen truyên, vn dng nhân dan, phát t roi hoc tham gia diên tip. 

f) Ch d d& vi Ban chi dao  phông, chng djch COVID-19 các cp 

- Thành viên Ban chi dao cac cp, các Tiu ban, T giüp vic Ban chi dao  khi 
tham gia phông, chông dch theo các nhóm quy djnh tai  Diêu nay thI duc hung 
mrc phii cap chông djch tuang 1mg theo nhóm do. 

- Các thành viên quy djnh tai  dim a khoãn nay trong nhüng ngáy thirc hin 
nhim vii thiing trirc, chi dao  chông djch theo quyêt djnh phân cOng cüa Tnr&ng 
Ban Chi dao  chông djch các cap duçic bôi duong müc 100.000 dông/ngui/ngày 
nhixng tôi da không qua 1.500.000 dông/ngtthi/tháng. 

1.4. Kinh phi xét nghim cong dng theo yêu cu phOng chng djch cüa Ban 
chi dao  phông chông djch thj xã, phumg. 

1.5. Kinh phi sira chUa ccY s vâtcht, mua trang thit bj y tê phiic VIi cách ly 
t.p trung, phiic vii phOng chông djch và diêu trj each ly phOng, chông djch; kinh 
phi phOng chông djch khác (cong tác tuyên truyên, phun tiêu dc khir trüng, xi'r 1 
rae thai tai  các khu each ly...): Huy dng nguôn xa hi boa, các to chirc, cá nhân 
và các nguOn hçp pháp khác dê chi trâ, so cOn 'ai  ngân sáeh nhà nuic s can dOi 
theo khã nAng. 

Lu'u Các phzthng chi dç5ng b frI ngán sách d dam báo cong tác phOng 
chOng d/ch trên dja bàn dy'a trén nguyen tàc. Nhim vychi thuc ngan sách cap 
nào do ngán sách cap do dam báo; phát huy nguOn lyc san có, tai chO và chü dng 
trongcOng tác phông chOng dich, cap nào ban hànhbin pháp phOng, chong d/ch 
thI cap dO dam báo kinh phi. Ngân sách cap trên hO trçr ngán sách cap dithi theo 
quy djnh và theo khá nàng can dOi. Tang cithng huy dc5ng các nguOn ly'c tz'r xã h5i, 
các tO chi'c, cá nhán và các nguOn hQp pháp khác dé dam báo nguOn ly'c phOng, 
chOng djch. Khuyên khich các phu'&ng huy d5ng nguOn xã h5i hOa dê ho trçl chi trá 
mç5tphán kinh phi lu'u tri cho các trit&ng hQp cách ly (F]). 

Trwàng hcrp ngân sách cá phw&ng gçp khó k/ian; UBND các phzthng trinh 
phOng Y tê và phOng Tài chInh - ké hogch kiêm tra, thám djnh tham mitu UBND thj 
xd ho tr kinh phi theo hzthng dan tgi COng van sO 31 76/STc-NST ngày 20 tháng 8 
iiàm 2021 cia SO' Tài chInh Ngh An. 

2. Các khoãn thu 

Nu cãc d& tuçmg bj cách ly tp trung tai  các khách san,  UBND các phuOng 
thirc hin nhu sau: ngoài khoán thu tiên phông khách san  thI thrc hin theo dim 11 
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mic 1, không duçc phép thu them khoân nào khác. S tin phông thu cüa mt dôi 
tugng bi cách ly bang so tiên mt phông thirc tê ma UBND phung chi trà cho các 
khách sn chia cho so nguYi a trong phông do. 

Di vai các trung hçip trong thai gian cách ly ttp trung ti khách sn ma the 
phuô'ng dã thu không dung quy djnh thI UBND các phuOng 1p thu tic trâ lui so tiên 
trên cho các dôi tuçing each ly. 

Trên day là mt s ni dung cn lam rO them v ch d phOng chng djch 
Covid 19 trên dja bàn thj xà Cira LO, nhn ducc Cong van nay yêu câu UBND các 
phithng và các dan vj lien quan nghiêm tUe to chi'rc triên khai thirc hin. Trong qua 
trinh thirc hin, nêu có van dê vuo'ng mac dê nghj cácdan vi, UBND cac phuang 
phãn ánh ye UBND thj xã qua phông Tài chInh - Kê hoch dê nghiên ejiru giái 
quyêt. 

1. Thng chI Dào Thj Trang Chuyên viên phOng Tài chInh - K hotch 

Din thoai: 09 18.219.787; Email: daotrang.neu@gmail.com.  

2. Dng chI Nguyn Thj Minh Phucmg Chuyên viên phOng Tài chInh - Kê 
hoich (Chuyên quail UBND các phumg) 

Din thoti: 0975.112.988; Email: thuclinh0302gmail.com. 

No nhân: TM. UY BAN NHAN DA 
-Nhixtrên; CHU TICH 
- TI Thj üy, TI HDND thj xä; 
- CT, các PCT UBND TX; 
- BCD phông chng djch Covid-19 TX; 
- Liiu: VT, TCKH. 

Doãn Tiên Dung 
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