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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành một số nội dung chi hỗ trợ cho lực lượng y tế 

 được điều động tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;  

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Công văn số 1074/BTC-HCSN ngày 05/02/2020 của Bộ Tài chính về 

việc bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh nCov; 

 Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND tỉnh 

Khóa XIII Kỳ họp thứ 3 Về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

 Căn cứ Thông báo số 250-TB/TU ngày 30/7/2021 của Tỉnh ủy về kết luận của 

Thường trực Tỉnh ủy tại buổi hội ý ngày 30/7/2021; 

 Căn cứ Công văn số 88/HĐND ngày 02/8/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về 

việc thỏa thuận một số nội dung chi hỗ trợ cho lực lượng y tế được điều động tham gia 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

 Căn cứ Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định ban hành quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên 

địa bàn tỉnh Bình Định; 

 Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 115/TTr-SYT ngày 10/7/2021 và Sở Tài 

chính tại Tờ trình số 416/TTr-STC ngày 12/7/2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành một số nội dung chi hỗ trợ cho lực lượng y tế được điều động 

tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định; cụ thể như 

sau: 

1. Đối tượng được hưởng:  

a) Lực lượng y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh tham gia công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, gồm: Công chức, viên chức, người lao động của các cơ 

sở y tế công lập, y tế tư nhân, y tế học đường; học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y 

tế Bình Định; nhân viên y tế đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. 

b) Lực lượng y tế được Bộ Y tế và các tỉnh, thành khác điều động, tăng cường 

đến làm việc tại Bình Định, gồm: Viên chức, học sinh, sinh viên các trường thuộc khối 

ngành sức khỏe (các trường y, dược, điều dưỡng, y tế công cộng, kỹ thuật y…); Công 

chức, viên chức, người lao động của Bộ Y tế và các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế và 

các bộ, ngành liên quan; nhân viên y tế đã nghỉ hưu. 

2. Điều kiện được hưởng: Các đối tượng nêu tại Khoản 1 Quyết định này được 

điều động, phân công tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh 

Bình Định, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại khu vực, địa phương có dịch, hoặc khi 

thay kíp trực điều trị bệnh nhân COVID-19 thì được bố trí lưu trú tại các cơ sở lưu trú 

để thực hiện tự theo dõi sức khỏe, làm xét nghiệm SARS-CoV-2. 

3. Mức hỗ trợ (Vận dụng theo mức chi hỗ trợ quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị 

quyết số 16/NQ-CP ngày 08/2/2021 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): 

a) Mức chi tiền ăn: 80.000 đồng/người/ngày. 

b) Mức chi phục vụ nhu cầu sinh hoạt: 40.000 đồng/người/ngày. 

c) Tiền thuê phòng nghỉ: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 

72/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định mức chi 

công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

4. Thời gian theo dõi sức khỏe và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2: Từ 7 - 

14 ngày tùy theo nguy cơ của từng nhóm làm việc. 

Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, quyết định phân loại nguy cơ 

của từng nhóm làm việc; số ngày theo dõi sức khỏe và thực hiện xét nghiệm SARS-

CoV-2 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và nguồn nhân lực luân phiên làm việc, 

phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được giao. 

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trước mắt, sử 

dụng từ nguồn kinh phí phòng chống dịch đã được phân bổ cho ngành y tế năm 2021. 



3 

 
6. Thời gian áp dụng: Kể từ khi Quyết định này có hiệu lực cho đến khi Thủ 

tướng chính phủ công bố hết dịch COVID-19. 

Điều 2.  

1. Giao Giám đốc Sở Tài chính định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân 

và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1074/BTC-HCSN ngày 

05/02/2020.  

2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện 

hành của Nhà nước.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính; Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
 

 

Nơi nhận:                                                                         
- Như Điều 3;      

- Bộ Y tế; VP Chính phủ (báo cáo); 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- PVPVX; 

- Lưu VP, K7, K17, K15. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

            Nguyễn Phi Long  
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