
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TCKH 

V/v hướng dẫn tạm thời mức chi 

trả phụ cấp chống dịch cho Tổ 

chăm sóc người nhiễm COVID-19 

tại cộng đồng và thanh toán chi 

phí ngày giường điều trị đối với 

các cơ sở thu dung, điều trị người 

nhiễm COVID19 (F0). 

Hữu Lũng, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi:  

    - Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, có phát 

sinh một số nội dung chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn 

cho các cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai thực hiện. Để công tác phòng 

chống COVID-19 có hiệu quả, đảm bảo chế độ cho cán bộ công chức cũng như 

người dân tham gia công tác phòng chống covid-19.  

Theo đề nghị của một số đơn vị ngày 14/3/2022 Sở Tài chính đã ban hành 

Công văn số 531/STC-QLNS ngày 14/3/2022 hướng dẫn tạm thời mức chi trả 

phụ cấp chống dịch cho Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và 

thanh toán chi phí ngày giường điều trị đối với các cơ sở thu dung, điều trị người 

nhiễm COVID19 (F0). 

UBND huyện Hữu Lũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND 

các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện, sử dụng nguồn kinh phí theo quy 

định để chi trả (theo hướng dẫn tạm thời tại Công văn số 531/STC-QLNS của 

Sở Tài chính). Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phản ánh thông tin về phòng Tài chính - Kế hoạch để phối hợp xử 

lý./. 

(Có Công văn số 531/STC-QLNS kèm theo) 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

-  C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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