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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 02 tháng 2 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp
cách ly y tế do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 23/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/03/2020 của Chính phủ về một
số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban
Thường vụ Tỉnh ủy ngày 01/02/2021;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 348/TTr-STC ngày
02/02/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 1. Nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách
ly y tế trong thời gian cách ly y tế do dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm khác (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại
nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như
sau:
- Thực hiện mức hỗ trợ bằng suất ăn trị giá 80.000 đồng/người/ngày
trong thời gian cách ly y tế (đã bao gồm mức ăn 40.000 đồng/người/ngày đối với
người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày
29/2/2012 của Bộ Tài chính).
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/02/2021.
Mức hỗ trợ trên không áp dụng đối với đối tượng cách ly tập trung do Bộ
Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý, giám sát do đối tượng này đã được Bộ Quốc
phòng đảm bảo chế độ theo quy định.
* Nguồn kinh phí thực hiện:
- Nguồn ngân sách nhà nước bố trí theo quy định của pháp luật về ngân
sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
- Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài
nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Các chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID - 19 ngoài chế độ
tiền ăn của người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế quy định tại quyết định này
thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính
phủ và các văn bản quy định hiện hành.
Điều 2. Giao Sở Y tế có trách nhiệm Hướng dẫn các cơ sở cách ly, cơ
quan, đơn vị liên quan thực hiện lập báo cáo tổng hợp kinh phí đã chi theo chế
độ cho người cách ly y tế, chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19;
chịu trách nhiệm tổng hợp, rà soát, kiểm tra đảm bảo các chế độ đặc thù trong
phòng, chống dịch COVID - 19 quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày
29/3/2020 của Chính phủ, các văn bản hiện hành và quyết định này, phối hợp
với sở Tài chính thực hiện đảm bảo kinh phí theo đúng quy định; thực hiện
thanh quyết toán kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành.
Giao Sở Tài chính: Trên cơ sở số liệu tổng hợp, rà soát của sở Y tế cung
cấp, có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí từ các
nguồn kinh phí hợp pháp để đảm bảo thực hiện chế độ đặc thù trong phòng,
chống dịch COVID-19. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm tra, quyết toán nguồn
kinh phí thực hiện chế độ theo đúng quy định tài chính hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Y tế, Tài
chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị
liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân
liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Như điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Ô Hùng;
- Lưu: VT, KT, Thư.
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