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BÁO CÁO 

Về quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly 

trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 

209/HĐND-VP ngày 10/8/2020 về chủ trương hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực 

phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và Thông báo 

số 45/TBHĐND tỉnh ngày 26/8/2020 về kết luận phiên họp Thường trực HĐND 

tỉnh tháng 8/2020; UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ tiền 

ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 và 

kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, như sau: 

1. Vào thời điểm cuối tháng 7/2020, dịch bệnh Covid-19 (đợt 2) diễn biến 

phức tạp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận; các lực lượng của tỉnh đã tích cực 

tham gia phòng, chống dịch, kể cả các trường hợp phải cách ly theo quy định cũng 

đã tích cực, phối hợp thực hiện cách ly, điều trị theo quy định; đồng thời trên địa 

bàn tỉnh đã thực hiện phong tỏa cách ly một số khu vực tại 07 địa phương để khống 

chế dịch lây lan ra cộng đồng. 

Các chế độ, chính sách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang 

được thực hiện theo các quy định: Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 

của Thủ tướng Chính phủ 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; Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính quy 

định chế độ áp dụng đối với người bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế và việc 

quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng đối với người bị áp dụng các 

biện pháp cách ly y tế và Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ 

về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tại các 

quy định trên chưa có quy định về chế độ hỗ trợ tiền ăn đối với người dân tại các 

khu vực bị phong tỏa cách ly để phòng, chống dịch.  

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, tình hình dịch bệnh và các giải pháp 

cấp bách để phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; để hỗ trợ nhân dân trong khu vực 

phong tỏa cách ly giảm bớt một phần khó khăn, chung tay phòng, chống dịch bệnh, 

UBND tỉnh đã báo cáo đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND tỉnh) 

xem xét quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly 

trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (tại Công văn số 4498/UBND-

KTTH ngày 06/8/2020) và đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công 

văn số 209/HĐND-VP ngày 10/8/2020. 

2. Theo ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 

209/HĐND-VP ngày 10/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2219/QĐ-

UBND ngày 12/8/2020 về quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực 
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phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, với các nội 

dung sau: 

a) Đối tượng áp dụng: người dân đang sinh sống trong khu vực phong tỏa cách 

ly theo Quyết định của UBND tỉnh (trừ đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, lực lượng vũ trang đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước). 

b) Mức hỗ trợ: 40.000 đồng/người/ngày (mức hỗ trợ này làm cơ sở cho việc 

chi từ nguồn ngân sách nhà nước khi các nguồn khác không thể đảm bảo). 

c) Thời gian được hỗ trợ: trong thời gian phong tỏa cách ly theo Quyết định 

của UBND tỉnh (kể cả trong trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian phong tỏa 

cách ly). 

d) Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách tỉnh và nguồn tài trợ của các 

tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy 

định của pháp luật (nếu có). 

e) Tổ chức thực hiện: 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm: Chỉ đạo các đơn vị, 

địa phương có khu vực phong tỏa cách ly: tuyên truyền, phổ biến cụ thể chế độ hỗ 

trợ trên đến nhân dân; đồng thời, chịu trách nhiệm thống kê, quản lý đối tượng được 

hỗ trợ đúng quy định; tùy tình hình thực tế tại địa phương để triển khai hỗ trợ (hoặc 

hỗ trợ bằng tiền, hoặc hỗ trợ bằng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu) đảm 

bảo đúng mức hỗ trợ theo quy định. Tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ; ưu tiên cân 

đối sử dụng từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, 

các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hỗ trợ. Trường 

hợp các nguồn trên không thể đảm bảo, chủ động sử dụng nguồn ngân sách cấp 

huyện để thực hiện kịp thời, đồng thời tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính kiểm tra, 

tham mưu UBND tỉnh đề xuất Thường trực UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ và sử dụng 

từ nguồn ngân sách tỉnh (nếu thiếu) theo quy định. Sau khi hoàn thành, chấm dứt 

phong tỏa cách ly theo quy định, tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ tiền ăn tại các 

khu phong tỏa cách ly gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu xử lý kinh phí hỗ 

trợ theo quy định. 

- Sở Tài chính chịu trách nhiệm: tham mưu UBND tỉnh kịp thời bổ sung kinh 

phí cho các địa phương để thực hiện (trên cơ sở báo cáo của các địa phương); đồng 

thời chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan theo dõi các đơn vị, địa phương 

liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.  

- Sở Y tế chịu trách nhiệm phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan theo 

dõi các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.  

3. Báo cáo kết quả thực hiện:  

Căn cứ Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh ban 

hành quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; các địa phương đã triển khai thực 

hiện đúng quy định, kịp thời giảm bớt khó khăn cho nhân dân khu vực phải thực 

hiện phong tỏa cách ly trong thời gian qua, đồng thời cũng đã góp phần khống chế 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đến nay tất cả các khu vực phong tỏa cách ly 

tại các địa phương đã được dỡ bỏ, các địa phương đang tổng hợp tình hình kinh phí 
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phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó có tình hình hỗ trợ tiền ăn cho 

nhân dân khu vực phong tỏa cách ly. 

Cụ thể, kết quả thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách 

ly như sau: 

a) Tổng số nhân khẩu trong các khu vực phong tỏa cách ly được hỗ trợ: 

9.425 người. 

b) Tổng kinh phí đã hỗ trợ: 6.049,240 triệu đồng. 

c) Nguồn kinh phí thực hiện  

Theo báo cáo của 07 địa phương, đến nay nguồn kinh phí thực hiện như sau: 

- Nguồn vận động, huy động, tài trợ: 383,664 triệu đồng (trong đó: có nguồn 

vận động từ UBMTTQVN tỉnh cấp cho huyện Duy Xuyên: 295,320 triệu đồng, ) 

- Đề nghị ngân sách tỉnh bổ sung: 5.665,576 triệu đồng. 

(Chi tiết theo phụ lục kèm theo Báo cáo này) 

 4. Căn cứ nguồn vận động tại UBMTTQVN tỉnh theo Lời kêu gọi của Đoàn 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động toàn dân tham gia phòng, 

chống dịch Covid-19, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và UBND tỉnh đã ban 

hành Quy chế phối hợp về quản lý, sử dụng nguồn ủng hộ công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó, Ban Thường trực 

UBMTTQVN tỉnh đã thống nhất chuyển nguồn kinh phí vận động cho ngân sách 

tỉnh để thực hiện phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh và ưu tiên sử dụng nguồn vận 

động trên để thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly, với 

mức hỗ trợ: 40.000 đồng/người/ngày theo chủ trương đã báo cáo nêu trên.  

Đến nay, Ban Thường trực trực UBMTTQVN tỉnh đã có Quyết định số 

133/QĐ-MTTQ-BTT ngày 31/8/2020 chuyển kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch 

Covid -19 cho ngân sách tỉnh với số tiền 15 tỷ đồng; căn cứ nguồn kinh phí vận 

động trên, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp các địa phương và các cơ 

quan liên quan thực hiện kiểm tra, đối chiếu các nguồn vận động, huy động, tài trợ 

của các địa phương (kế cả nguồn Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã chuyển cho địa 

phương) để xác định và cấp bổ sung kinh phí cho các địa phương (phần còn thiếu) 

đảm bảo đúng quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách 

ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:                                                          
- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu VT, TH, KTTH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Lê Trí Thanh 
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