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                  BỘ Y TẾ 

 

Số:            /BYT-KHTC 
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho 

cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ 

các tỉnh chống dịch COVID-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng  8  năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; 

- Y tế các Bộ, ngành; 

- Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế; 

   - Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam. 

 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đang diễn biến phức tạp, xuất hiện 

nhiều ổ dịch với nhiều biến chủng vi rút lây nhiễm nhanh và mạnh hơn. Toàn ngành 

y tế đang ra sức, nỗ lực cùng cả nước phòng, chống dịch. Theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Y tế và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã huy 

động nhiều đoàn cán bộ của các cơ sở y tế, cơ quan quản lý Nhà nước, học viên, 

sinh viên và học sinh các trường đại học, cao đẳng và trung cấp khối ngành sức 

khỏe, các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các 

tỉnh, thành phố trong thời gian qua. Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia 

hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của các cán bộ y tế, học viên, sinh viên, học 

sinh các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe. 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, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 

08/6/2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021.  

Để giúp các đơn vị, địa phương thuận lợi trong quá trình triển khai, thực hiện, 

trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại công văn số 8502/BTC-HCSN 

ngày 30/7/2021, Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung sau: 

1. Đối tượng: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập, 

cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, bộ, ngành và địa phương quản lý được cử đi huy 

động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

b) Học viên, sinh viên và học sinh các cơ sở đào tạo trường đại học, cao đẳng 

và trung cấp khối ngành sức khỏe tình nguyện tham gia được cử đi hỗ trợ phòng, 

chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quyết 

định của cơ quan có thẩm quyền. 

c) Người có chuyên môn y tế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tình 

nguyện tham gia được cử đi hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 
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2. Các đối tượng quy định tại mục 1 công văn này được thực hiện xét nghiệm 

sàng lọc SARS-CoV-2 làm điều kiện huy động đi chống dịch thì được ngân sách 

nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước.  

3. Chế độ phụ cấp chống dịch trong thời gian tham gia phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được áp dụng như sau: 

a) Các đối tượng quy định tại điểm a mục 1 công văn này được hưởng chế 

độ theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ 

về chi phí cánh ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, 

chống dịch COVID-19. 

b) Các đối tượng quy định tại điểm b, điểm c mục 1 công văn này:  

- Được hưởng 300.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy 

định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021; 

được hưởng 200.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại 

Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP. 

- Được hưởng 120.000 đồng/người/ngày, gồm tiền ăn là 80.000 đồng (theo 

mức quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP) và 40.000 đồng chi 

phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt (theo mức quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 1 

Nghị quyết số 16/NQ-CP). 

c) Trường hợp người tham gia phòng chống dịch thuộc đối tượng được 

hưởng nhiều mức phụ cấp chống dịch quy định tại Nghị quyết 16/NQ-CP và Nghị 

quyết số 58/NQ-CP thì được hưởng một mức phụ cấp chống dịch cao nhất. 

d) Về số ngày hưởng: tính theo số ngày thực tế tham gia chống dịch theo 

phân công của cấp có thẩm quyền, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết (không bao gồm 

thời gian đi đường). 

đ) Thời điểm áp dụng:  

- Các đối tượng quy định tại điểm a, mục 1 công văn này: thời điểm áp dụng 

thực hiện theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 và Nghị quyết số 16/NQ-

CP ngày 08/2/2021 của Chính phủ (thay thế nghị quyết số 37/NQ-CP). 

- Các đối tượng quy định tại điểm b, điểm c mục 1 công văn này thời điểm 

áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

4. Các đối tượng quy định tại điểm a mục 1 được hưởng chế độ công tác phí 

quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong thời gian đi công tác (hỗ trợ 

phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Trường hợp địa 

phương bố trí chỗ ở thì cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi không phải chi trả kinh phí. 

Thời gian được hưởng công tác phí là thời gian công tác thực tế theo văn 

bản phê duyệt của người có thẩm quyền cử đi công tác hoặc giấy mời tham gia 

đoàn công tác (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, tết theo lịch trình công tác, thời gian đi 

đường). 
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5. Đối tượng tình nguyện viên là học viên, sinh viên và học sinh các trường 

đại học, cao đẳng và trung cấp khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế 

không hưởng lương ngân sách được ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đi lại 

(đưa, đón) do cơ quan có thẩm quyền quyết định huy động tổ chức chuyến đi tập 

trung. 

6. Kết thúc, hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về: Người tham gia công tác 

phòng, chống dịch phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tâp trung được áp dụng chế 

độ theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP như sau: 

a) Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các 

chi phí về ăn, ở, sinh hoạt (bao gồm cả chi phí khử trùng, diệt khuẩn; chi phí bảo 

vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và chi phí khác) theo mức giá do khách sạn, resort, 

chủ phương tiện vận tải công bố. Riêng chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-

2 thì được ngân sách nhà nước chi trả. 

b) Trường hợp cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở 

khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung thì được 

ngân sách nhà nước bảo đảm các chi phí quy định gồm: 

- Chi phí đưa đón từ nơi đến công tác đến cơ sở cách ly tập trung; 

- Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế    

hiện hành;  

- Chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày; 

- Các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập 

trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn 

miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) 

với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày. 

7. Nguồn kinh phí thực hiện: 

7.1. Đối với khoản chi quy định tại điểm a mục 3 công văn này: Do Ngân 

sách địa phương nơi tiếp nhận nhân lực huy động, tình nguyện đảm bảo. Ngân 

sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương theo quy định tại Quyết định số 

482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có 

mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống 

dịch COVID-19 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

7.2. Đối với các khoản chi quy định tại điểm b mục 3 công văn này đảm 

bảo từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương (theo quy định của Nghị quyết số 

58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ). 

7.3. Đối với các khoản chi quy định tại mục 2, mục 4 công văn này: Do 

ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước. 

7.4. Đối với các khoản chi quy định tại mục 5 công văn này: Do ngân sách 

nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước. Trường hợp chi phí đi lại 

được tổ chức, cá nhân tài trợ thì không sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước. 
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7.5. Đối với các khoản chi quy định tại điểm b mục 6 và chi phí xét nghiệm 

sàng lọc SARS-CoV-2 quy định tại điểm a mục 6: Do ngân sách nhà nước đảm 

bảo cho cơ sở cách ly y tế tập trung theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP 

của Chính phủ. 

8. Đơn vị chi trả: 

8.1. Đối với các khoản chi quy định tại mục 3 công văn này do cơ quan, 

đơn vị được giao chủ trì phòng, chống chống dịch COVID-19 thực hiện chi trả1 

(do tỉnh, thành phố nơi cán bộ y tế đến hỗ trợ phòng, chống dịch chi trả). Trường 

hợp cơ quan, đơn vị quyết định huy động (cử) người hỗ trợ tham gia công tác 

phòng, chống dịch tự đảm bảo nguồn kinh phí chi trả chế độ chống dịch từ nguồn 

thu hợp pháp và nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân thì cơ quan, 

đơn vị được giao chủ trì phòng, chống chống dịch COVID-19 không phải chi trả. 

8.2. Cơ quan, đơn vị quyết định huy động người tham gia công tác phòng 

chống dịch có trách nhiệm chi trả chế độ quy định tại mục 4, chi trả chi phí xét 

nghiệm quy định tại mục 2 và chi phí đi lại của tình nguyện viên mục 5 công văn 

này. 

8.3. Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện cách ly y tế tập trung tại 

các doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác của địa phương (không 

bao gồm hình thức cách ly tự lựa chọn tại khách sạn, resort; tại nhà, nơi lưu trú, 

doanh nghiệp) có trách nhiệm đảm bảo nguồn kinh phí và tổ chức việc ăn, ở, sinh 

hoạt bảo đảm an toàn vệ sinh, thuận lợi cho người bị áp dụng biện pháp cách ly 

y tế tập trung quy định tại mục 6. 

Bộ Y tế hướng dẫn để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện. Quá trình 

triển khai nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, hướng 

dẫn thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 

 

 

 

 

                                                 
1 Thực hiện theo quy định tại khoản 7, Điều 4 Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ.  

sy
t_

bi
nh

di
nh

_v
t_

V
an

 th
u 

SY
T 

Bin
h 

D
in

h_
07

/0
8/

20
21

 1
2:

30
:2

8


		2021-08-07T08:05:43+0700
	Nguyễn Trường Sơn
	Bộ Y tế


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-08-07T10:37:08+0700
	 Bộ Y tế
	VĂN PHÒNG<vanphongbo@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-08-07T10:37:14+0700
	 Bộ Y tế
	VĂN PHÒNG<vanphongbo@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-08-07T10:37:40+0700
	 Bộ Y tế
	VĂN PHÒNG<vanphongbo@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-08-07T10:38:06+0700
	 Bộ Y tế
	VĂN PHÒNG<vanphongbo@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




