
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / l f  /NQ-CP Hà Nội, ngàìQỊtháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT 
về chi hỗ trợ  tiền ăn và hồi duwng chống dịch COVID-19 

trong 05 ngày Tốt Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật To chức Chính phú ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sữa 
đôi, bổ sung một số điểu cùa Luật Tô chức Chính phù và Luật Tô chức chinh 
quyển địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chong bệnh truyền nhiễm ngày 21 thảng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngàv 01 tháng 10 năm 2016 cùa 
Chính phù ban hành Quy chế làm việc cùa Chinh phù;

Theo để nghị của Bộ trưởng Bộ y tế và ỷ  kiến của các Thành viên 
Chính phủ>

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền ăn 160.000 đồng/người/ngày áp 
dụng cho các đối tượng sau:

1. Người làm nhiệm vụ tại cơ sờ cách ly y tế tập trung (không áp dụng 
dối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú), phân luồng, làm thù tục cho 
người nhập cảnh; người bảo vệ khu vực cách ly y tế tại các địa bàn dân cư 
theo chỉ định cùa cơ quan quản lý nhà nước; ngiròế lÀm Iffltirâm Minkiầm soát 
dịch bệnh tại các tổ, chốt đường mòn, lối mở trên tơàn tnyên Biên gitýi; cán bộ 
y tế thường tạrc 24/24 giờ tại cơ sờ điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị 
người mắc, nghi mắc COVID-19.

2. Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại các doanh trại, 
trường cùa quân đội; các cơ sở y tế, trường học... do cơ quan nhà nước có 
thẳm quyền quyết định làm nơi cách ly tập trung (không áp dụng đối với hình 
thức cách ly tại nhà, nơi kru trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp).

Dieu 2. Ngoài các chế độ đang được bào đảm, áp dụng chế độ bồi 
dưỡng tham gia chống dịch mức 200.000 đồng/người/ngày đối với lực lượng 
làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại các tổ, chốt đường mòn, lối mờ trên
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toàn tuyến biên giới (lực lượne bộ đội biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng, lực 
lượng cônệ an, dân quân tự vệ), lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu 
cách ly y tế tập trung của Bộ Quốc phòng.

Điều 3.

1. Chế độ bồi dưỡng và tiền ăn hỗ trợ cho các đối tượng tại Điều 1 và 
Điều 2 Nghị quyết này dược thực hiện trong thời gian 05 ngày Tet Nguyên  
Đán Tân Sửu năm 2021.

2. Giao Bộ Y tế chù trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, ừ y  
ban nhân dân tình, thành phố trực thuộqr Tkung t ẩ v n g  ITTCBC cơ  quan liên quan 
triển khai thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, đúng dổi tơợng, không để trục lợi 
chính sáchễ

3. Bộ trường Bộ Q uốc phòng, Chù tịch ủ y  ban nhân dân tình, thành 
phố trực thuộc Trung quyết định sử dụng nguôn ngân sách nhà nước phòng, 
chống dịch hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác theo phân cap đề chi trả.

Điều 4.

1. Nghị quyết này có  hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Q uốc phòng, Chù lịch ủ y  
ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thù trưởng các cơ  
quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đáng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chinh phù;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chinh phủ;
- 1IĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc ưung ươngi
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chù tịch nước;
- 1 lội dồng Dân tộc và các Uy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sảt nhân dân tối cao;
- Kiểm loán Nhà nước;
- ủy  ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chinh sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triền Việt Nam;
- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương cùa các đoàn thể;
- VPCP: BTCN. các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg,PTTg,

các Vụ, Cục, đơn vị trục thuộc, Công báo, TGĐ Công TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (2b). M o
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