
 

UBND HUYỆN PHÚ LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 542 /BC-TCKH                               Phú Lộc, ngày 06 tháng 10 năm 2021 

BÁO CÁO 

Về việc giải quyết phản ánh từ  

Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh 

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về việc kiểm tra, xử lý, báo cáo 

phản ánh liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 với 2 nội dung:  

1. Chế độ của cán bộ trực chốt kiểm dịch. Từ khi dịch covid 19 bùng phát trở 

lại vào tháng 5 năm 2021 cho đến ngay các lực lượng (quân sự, thanh tra, biên phòng, 

công an) tham gia trực phòng chống dịch tại 2 chốt (số 5, số 6) tại thị trấn Lăng Cô, 

huyện Phú Lộc từ tháng 5 năm 2021 cho đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ theo 

nghị quyết số 16/NQ-CP. Vậy chế độ này đã đi đâu và chi trả cho cán bộ trực chốt 

như thế nào.  

2. Chế độ hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ trực chốt kiểm dịch. Theo nghị quy định về 

hộ trợ tiền ăn cho cán bộ trực chốt kiểm dịch thì được hưởng 80.000đ/ ngày chia 

thành 3 buổi nhưng tại 2 chốt kiểm dịch (số 5, số 6) tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú 

Lộc thì chỉ được hưởng 2 buổi đó là ăn trưa và ăn tối với số tiền 60.000đ. Vậy cho hỏi 

như vậy có đúng với theo quy định của chính phủ về công tác hỗ trợ cho cán bộ ở 

tuyến đầu chống dịch hay không?”;  

Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo như sau: 

Hiện nay, chế độ chi phụ cấp cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống dịch tại chốt số 5 và chốt số 6 ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc 

được áp dụng theo Công văn 8269/UBND-NĐ ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh, 

với mức chi là 150.000 đồng/người/ca làm việc 8 tiếng (ngoại trừ sinh viên của 

các trường đại học, cộng tác viên, tình nguyện viên đã có chế độ riêng). Riêng 

chế độ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày chỉ áp ụng cho các đối tượng được quy 

định tại điểm 5, Điều 2, Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ, 

các lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại chốt số 5, số 6 (ngoại trừ học viên, 

sinh viên, học sinh khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế không 

hưởng lương ngân sách) không thuộc đối tượng được hưởng chế độ tiền ăn nói 

trên. 

Từ khi có Quyết định thành lập chốt số 5, số 6 tại thị trấn Lăng Cô, để 

đảm bảo công tác phòng chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

huyện Phú Lộc đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức nấu ăn tập trung 

cho các lực lượng tham gia trực chốt với số tiền 60.000 đồng/ngày/2 bữa trưa, 

tối. Đến nay, Phòng Tài chính-KH huyện đã tham mưu UBND huyện phân bổ 

đủ kinh phí để đảm bảo thanh toán tiền ăn và số tiền đó sẽ khấu trừ vào phụ cấp 

được hưởng của các lực lượng tham gia phòng chống dịch tại các chốt. 



Ngày 01/10/2021, Phòng Tài chính – KH đã tham mưu UBND huyện ban 

hành Quyết định số 3032/QĐ-UBND để phân bổ kinh phí chi trả phụ cấp cho 

các lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại chốt số 5 và số 6 đến tháng 8/2021 

sau khi khấu trừ tiền ăn 60.000,đồng đã cấp kinh phí về Ban Chỉ huy quân sự 

huyện (có Phụ lục đính kèm). 

Đối với chế độ phụ cấp tháng 9 và các tháng tiếp theo, Phòng Tài chính-

KH huyện sẽ tiếp tục tham mưu cấp bổ sung kinh phí để thanh toán cho các lực 

lượng có liên quan. 

Phòng Tài chính – KH trân trọng kính báo cáo./. 
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