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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền ăn cho 695 người điều trị do nhiễm 

COVID-19, cách ly y tế F1 tại nhà; hỗ trợ thêm 203 trẻ em, người cao tuổi  

và người khuyết tật điều trị do nhiễm COVID-19 (F0), cách ly y tế (F1)  

trên địa bàn thành phố Huế 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021, Nghị quyết số 

126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID - 19;  

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021, Quyết 

định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 

tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền ăn cho 695 người điều trị do nhiễm 

COVID-19, cách ly y tế F1 tại nhà; hỗ trợ thêm 203 trẻ em, người cao tuổi và 

người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng điều trị do nhiễm COVID-

19 (F0), cách ly y tế (F1) trên địa bàn thành phố Huế theo quy định tại Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 

08/10/2021của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021, 

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19, được hỗ trợ với tổng kinh phí: 791.720.000 (Bảy trăm chín mươi mốt 

triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng chẵn). 

Chi tiết có danh sách kèm theo. 



  

 

2 

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thành phố Huế  

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện chi trả đến 

người điều trị do nhiễm COVID-19, cách ly y tế F1 tại nhà; các trẻ em, người cao 

tuổi và người khuyết tật, bảo đảm an toàn, phòng chống dịch COVID-19, kịp 

thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. 

2. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

đoàn thể cùng cấp giám sát việc thực hiện chi trả hỗ trợ. 

3. Tổng hợp báo cáo chi tiết về số người điều trị do nhiễm COVID-19, cách 

ly y tế F1 tại nhà; các trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật, kinh phí đã thực 

hiện chi trả hỗ trợ thực tế cho các đối tượng trên gửi về Sở Tài chính và Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/9/2022 để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành 

phố Huế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân các ông bà nêu tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ VN tỉnh; 

- PCVP KGVX; 

- Lưu: VT, VH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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