
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /HD-STC Hải Dương, ngày  31  tháng 5 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Về thu, chi và tự chi trả tiền ăn đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly 

y tế là người Việt Nam ở trong nước trong thời gian cách ly tập trung 
phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/6/2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ Về chi 
phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống 
dịch Covid-19; 

Căn cứ Thông báo số 232-TB/TU ngày  26/5/2021 của Tỉnh uỷ Hải 
Dương thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tự chi trả tiền ăn đối 
với người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung 
theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 
số 1958/UBND-VP ngày 31/5/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 
232-TB/TU ngày 26/5/2021 của Tỉnh uỷ Hải Dương;

Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thu, chi tiền ăn đối với người 
bị áp dụng biện pháp cách ly y tế là người Việt Nam ở trong nước trong thời 
gian cách ly 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 Hải Dương từ ngày 01/6/2021 
trở đi như sau:

1. Việc lập danh sách, phân loại các đối tượng phải cách ly tập trung:
Căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt danh sách những 

người phải cách ly tập trung; hướng dẫn của Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội về việc xác định, tổng hợp đối tượng là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
người thuộc đối tượng người có công theo Pháp lệnh Người có công và thân 
nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng mà mức hưởng từ mức 
chuẩn 1.624.000 đồng/tháng trở xuống hoặc có mức thu nhập từ 1.624.000 
đồng/tháng trở xuống; người có công theo Pháp lệnh Người có công và thân 
nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng mà mức hưởng từ mức 
chuẩn trên 1.624.000 đồng/tháng hoặc có mức thu nhập trên 1.624.000 
đồng/tháng;  người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; quy định của UBND cấp 
huyện, cấp xã về hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (nếu có), đơn vị được 
giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung có trách nhiệm cử người làm thủ quỹ, 
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cử người ghi sổ sách lập danh sách, phân loại cụ thể các đối tượng: đối tượng 
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng là người có công theo pháp lệnh Người 
có công; đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; đối tượng khác (theo các biểu mẫu 
đính kèm).

2. Việc thu, nộp, bố trí tiền ăn cho người bị cách ly:
2.1. Đối với với người hiện đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế và 

người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế mới phát sinh thuộc đối tượng phải tự 
chi trả chi phí tiền ăn từ ngày 01/6/2021 trở đi theo quy định tại Điều 1 Nghị 
quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ Về chi phí cách ly y tế, 
khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19:

Căn cứ danh sách các đối tượng cách ly thuộc diện phải tự chi trả tiền ăn, 
đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung tính tổng mức kinh phí 
tiền ăn (mức 80.000 đồng/người/ngày) theo số ngày phải thực hiện cách ly tập 
trung, đồng thời thông báo cho người cách ly biết và yêu cầu nộp đủ tiền (tiền 
mặt hoặc chuyển khoản) cho đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý chậm nhất 
trong vòng 05 ngày tính từ ngày ký Quyết định của cấp có thẩm quyền phê 
duyệt danh sách những người phải cách ly tập trung. Người bị cách ly tập trung 
có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp đầy đủ số tiền ăn theo thông báo của đơn vị 
được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung, Trường hợp người cách ly gấp 
không mang đủ tiền thì có thể nộp tạm một phần (tiền mặt hoặc chuyển khoản) 
và phải nộp đủ cho đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung chậm 
nhất trước 05 ngày khi hết thời hạn cách ly tập trung.

2.2. Đối với với người hiện đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế và 
người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế mới phát sinh từ ngày 01/6/2021 trở đi 
là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định:

Tiếp tục được ngân sách hỗ trợ chi trả suất ăn mức 80.000 
đồng/ngày/người cho cơ sở cách ly tập trung theo quy định hiện hành tại điểm b 
khoản 3 và điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 
của Chính phủ.

Căn cứ danh sách cụ thể người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế đã được 
xác định là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, đơn vị được giao 
nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung lập dự toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho 
những người này theo quy định đề nghị cơ quan tài chính cùng cấp (hoặc UBND 
cấp xã nếu thuộc nhiệm vụ chi của cấp xã) cấp kinh phí để thực hiện chi cung 
cấp suất ăn cho người bị cách ly theo quy định.

2.3. Đối với với người hiện đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế và 
người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế mới phát sinh từ ngày 01/6/2021 trở đi 
là người có công theo Pháp lệnh Người có công và thân nhân người có công 
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đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (không 
áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh 
nghiệp):

- Người có công theo Pháp lệnh Người có công và thân nhân người có 
công đang hưởng trợ cấp hàng tháng mà mức hưởng từ mức chuẩn 1.624.000 
đồng/tháng trở xuống hoặc có mức thu nhập từ 1.624.000 đồng/tháng trở xuống, 
người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: Được hỗ trợ suất ăn mức 80.000 
đồng/ngày/người từ nguồn xã hội hoá (của MTTQ tỉnh Hải Dương). 

- Người có công theo Pháp lệnh Người có công và thân nhân người có 
công đang hưởng trợ cấp hàng tháng mà mức hưởng từ mức chuẩn trên 
1.624.000 đồng/tháng hoặc có mức thu nhập trên 1.624.000 đồng/tháng; Được 
hỗ trợ suất ăn mức 40.000 đồng/ngày/người từ nguồn xã hội hoá (của MTTQ 
tỉnh Hải Dương). Đồng thời, phải nộp bổ sung tiền ăn theo mức 40.000 
đồng/ngày/người cho đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung 
(theo hướng dẫn tại mục 2.1 nêu trên).

Căn cứ danh sách cụ thể người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế đã được 
xác định là người có công theo Pháp lệnh Người có công và thân nhân người có 
công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 
đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung lập dự toán kinh phí hỗ 
trợ tiền ăn cho những người này theo quy định đề nghị Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 cùng cấp đề nghị MTTQ cùng cấp tổng hợp đề nghị 
MTTQ tỉnh Hải Dương phân bổ, hỗ trợ kinh phí để thực hiện chi cung cấp suất 
ăn cho người bị cách ly theo quy định.

2.4. Đối với đối tượng khác là người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập 
trung được cơ quan có thẩm quyền quyết định hỗ trợ tiền ăn thì thực hiện theo 
quyết định hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền.  

2.5. Đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung có thể chủ 
động tạm ứng kinh phí của đơn vị mình để kịp thời thực hiện chi phục vụ bữa ăn 
cho người bị áp dụng biện pháp cách ly tập trung, sau đó tiếp tục thu đủ số tiền 
mà người bị cách ly phải nộp và báo cáo đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp 
kinh phí để hoàn trả kinh phí đã tạm ứng theo quy định.

3. Về cung cấp bữa ăn cho người bị cách ly và quản lý, thanh, quyết 
toán tiền ăn cho người bị cách ly:

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly có trách nhiệm cung 
cấp bữa ăn cho người bị cách ly theo hình thức trực tiếp cung cấp hoặc phối hợp 
với đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống, thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp bữa ăn 
cho người cách ly. Việc cung cấp bữa ăn cho người bị cách ly phải đảm bảo yêu 
cầu an toàn vệ sinh thực phẩm và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.
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- Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly có trách nhiệm quản 
lý, sử dụng tiền ăn cho người bị cách ly đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đúng mục 
đích, mở số sách theo dõi thu, chi theo quy định. Kết thúc đợt cách ly, đơn vị 
được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly phải công khai và quyết toán số liệu thu, 
chi tiền ăn theo quy định tài chính hiện hành.

4. Về hỗ trợ đối với các trường hợp khác có hoàn cảnh khó khăn:
Tuỳ điều kiện cụ thể UBND và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 cấp huyện, cấp xã xem xét có hình thức hỗ trợ suất ăn cho phù hợp từ 
nguồn huy động xã hội hoá của cấp huyện, cấp xã.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn của Sở Tài chính về thu, chi tiền 
ăn đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế là người Việt Nam ở trong 
nước trong thời gian cách ly tập trung phòng, chống 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 Hải Dương từ ngày 01/6/2021 trở đi. 

Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP 
ngày 08/02/2021 của Chính phủ Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và 
một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn số 
456/HDLS: STC-SYT ngày 10/02/2021 của Sở Tài chính, Sở Y tế và các quy 
định hiện hành. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở 
Tài chính để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh“để báo cáo”;
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch  
Covid-19 tỉnh  “để báo cáo”;
- Tiểu ban hậu cần và khu cách ly;
- MTTQ tỉnh “để phối hợp”;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Phòng TCKH các huyện, TX. TP;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các cơ sở cách ly y tế tập trung;
- Lưu: VT: QLNS.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hưng
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