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Kinh gri: Sà Tài chInh 

Ngày 29/3/2020, ChInh phü ban hãnh Nghj quy& s6 37/NQ-CP Vê rnt so chê 
d dc thU trong phàng, chông djch Covid- 19 ('Sao gi/ kern,), UBND tinh có kiên 
nhu sau: 

Giao Sâ Tài chInh can cü Nghj quyt s 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 cUa 
ChInhphU dê hr6ng dn CII the các ngành, don vj, dja phuong lien quan thrc hin chi 
môt so chê d dc thU trong cong tác phông, chông djch Covid-19 dam bâo kjp 
thyi, dUng quy djnh./.W 

No'i nl4in: 
- Nhi.r trên; 
-Thtr&ng trirc HDND tinh (B/c); 
- PCT Ha S Dong; 
- Ltxu: VT,TM. 
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CH!NH PHU CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
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NGH QUYET 
Ye m9t so che d9 dic thu trong phong, chong dch COVID-19 

   

CHll4H PHU 

Can cü Lust  T chrc ChInh phU ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cir Lut Phông, chng bnh truyn thim ngày 21 tháng 11 
näm 2007; 

Can cü Nghj dnh s6 138/201 6/ND-CP ngày 01 tháng 10 nãm 2016 cüa 
ChInh phü ban hành Quy chê lam vic cia ChInh phii; 

Xét d nghj cUaB truing Bô Y t; 

A 0 .A . * . , , Tren Co so y kien cua các thanh vien Chrnh phu, 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Ap ding mOt  s ch d dc thu trong phông, chng djch COVID-19 
nhu sau: 

1. Tin an cüa ngu?ii bj áp dicing bin pháp each ly y t 

a) Di tlxclng áp ding: ngthi Vit Nam, ngl.r&i nuàc ngoài dang bj ap 
diing bin pháp each ly y t t?i co so khám bnh, eha bnh hoc ti co sO, dja 
diem khác (không áp ding dôi vOi hInh thc each ly ti nhà, nth lixu trü, khách 
sn, resort, doanh nghip). 

b) Mfrc h trq tin an là 80.000 dng/ngày trong thM gian each ly y t& 

Di vói dja phxong dang h trçl tin an cho nguOi bj áp diing bin pháp 
each ly y té khác mirc 80.000 dông/ngày trtthc ngày Ngh quyêt nay có hiu 
Irc thi hành thI thanh quyêt toán theo so a chi. Can cCr khâ nàng ngán sách 
cüa dja phiiong, Chü tjch Uy ban nhán dan tinh, thành phô trrc thuc 
Trung tlong duqc phép quyet djnh mirc h trçl cao horn. 

Can cü tmnh hInh thrc t và khã nàng ngân sách cüa dja phwmg có th 
tiêp tic thc hin theo mirc ho trq dä dixcie ban hành hoc diêu chinh theo mirc 
80.000 dônglngày. 



c) Co quan, don vj duçic giao thrc hin cách ly y t có trách nhim cung 
cap b&a an cho nglx&i bj cách ly y tê bâo dam kjp thii, thun lcii. Tnr&ng hcxp 
ngi.ri b cách ly y té có yêu cau b&a n thea nhu câu (neu co), thI phâi t1I chi 
trà phân chi phI tang them. Vic yêu câu cung cap ba .n riêng cCia ngithi bj 
cách ly phâi phü hçrp vâi diêu kin cüa co sä thrc hin cách ly y tê. 

2. Ngithi bj ap ding bin pháp each ly y t quy djnh tai  Dim a Khoân 1 
Diêu nay duçic cap không thu tiên: nrnic uông, khan mat, khâu trang, n'thc 
dung dich r11a tay, dung dich sat khuân ming, bàn chãi dánh rang, xà phông 
tam gi và các v.t ding thiêt yéu, các chi phI khác phic v11 nhu câu sinh boat 
trong nhüng ngày each ly y tê vOi tong chi phi là 40.000 dông/ngày. 

3. Chi trâ chi phi khám, chta bnh khác di vth tru&ng hçip dang trong 
th?yi gian cách ly y tê tp trung ma mac các bnh khác phái khé.m, diêu tn 

a) Di v&i ngu?i có the baa him y t, Qu bâo him y t thanh toán phn 
chi phi khám, diêu trj trong pham vi dixcyc hrmg baa hiêm y té nhi.r trithng 
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hcip di kham, chua bçnh dung tuyen. Ngan sach nha nuoc chi tra phan chi phi 
dng chi trà cüa ngtr&i bnh và các chi phi ngoài phm vi hr&ng báo hiêm 
y tê. 

b) Dôi vói ngui không có the bào hiêm y tê: ngrôi Vit Nam thI do 
ngân sách nhà ni.thc chi trâ; ngi.thi ni.róc ngoài ti,r chi trã chi phi khám, diêu tr. 

4. Ch d phi cp ehng djch cho can b y t, ngixi lao dng tham gia 
phông, chông djch 

a) Ch d phçi c.p chng dch mirc 3 00.000 dng/ngày, k câ ngày nghi, 
ngày lê, dôi vâi: 

- Ngi.r?i di giám sat, diu tra, xác minh dch. 

- Ngui trrc tip khám, chin doán, diu trj ngithi m.c bnh djch tai  co s& 
khám bnh, chüa bnh. 

b) Ch d phii c.p chng djch mrc 200.000 dngIngày, k cà ngày nghi, 
ngày l, dôi vi: 

- Ngu?i4n chuyn nguii bnh, bnh phm; baa quàn tü thi nguäi bnh; 
ngu?i gi.t do vài, qu.n áo bác si, bnh nhân; ,thu gom vó chai, ip, hp hoá 
chat; bão v khu diêu trj each ly; v sinh, tây uê, diet  tác nhân gay bnh trong 
khu cách ly tai  co s& khám bnh, ch1ra bnh. 

- Can bô y t thixc hin iám sat djch t, thea dOi y t tai  co so each ly y 
tê tai  nba và cci sO each ly y tê theo chi dlnh  c'cia co quan quãn 1 nhâ nuOc. 
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c) Ché dO phi cap chông djeh müc 150.000 dông/ngày, ké câ ngày nghi, 
ngày lê, dôi vâi: 

- Ngthi thrc hin nhim vi (khong phãi là chuyên mon y t) ti cci sô 
each ly t.p trung (khOng áp ding dOi vii hInh thüc each ly ti nhà, nai lu'u trü, 
khách sn, resort, doanh nghip). 

- Nguôi tham gia cuOng ch each ly y t di vi trirô'ng hqp phãi áp ding 
biçn phap each ly nhi.mg khong chap hanh biçn phap each ly y te. 

- Nguôri phiên djch, dOi  c.p ciru 115, kip vn chuyn ngtr&i b each ly. 

5. Ch dO di vi ngri tham gia thumg trrc chng djch 24/24 gi&: 

a) Müc phii cp thtr&ng trrc chng djch 24/24 gRi là 130.000 dng/ngày, 
kê câ ngày nghi, ngày lê. 

b) Ngui lao dng tham gia thuäng trrc chng djch 24/24 gii ducvc h 
trci tiên an müc 80.000 dông/phiên trrc. 

6. Can bO y t, quãn dOi, cong an thrc hin nhim vi tai Co si each ly y 
tê t.p trung (khong áp dng doi vói hmnh thirc each ly ti nhà, ncyi liru trü, 
khách sn, resort, doanh nghip); ngu&i tham gia thrc hin nhim vii phân 
luOng, lam thu tic cho ng.thi nhp cânh; ngu&i bâo v khu vçrc each ly t?i  các 
da bàn dan cu theo chi dinE  cüa ccc quan quãn l nhà nithc; can bO y tê thithng 
triic 24/24 gRi t?i  co s diêu trj each ly y tê do chärn sóc, diOu trj ngi.ri mAc, 
nghi mAc COVID-19 duqc h tr tiOn An là 80.000 dông/ngày. 

7. Ch dO bi thro'ng di vói cong  tác viOn, tInh nguyen viOn tham tham 
gia chng djch trong thii gian có djch COVID-19: 

a) Mrc 130.000 &ng/ngày di vói cong  tác viOn, tInh nguyen viOn trrc 
tiêp hoc phôi hçip tham gia các hot dng chông djch. 

b) Mrc 80.000 dng/ngày d6i vôi cong tác viOn, tInh nguyen viOn trirc 
tiêp tuyen truyên, vn dng than dan, phát ti roi hoc tham gia din tap. 

Diu 2. Ngun kinh phi thirc hin 

1. Ngân sách nba nuâc b trI theo quy djnh cüa pháp 1u.t v ngân sách 
nhà nrn9c và phân cap ngân sách nba nixic hinhânh. Ngãn sach trung hong 
ho trcl cho ngân sách các dja phuong con khó khãn chira can dôi duçic ngân 
sách theo quy dnh cüa Thu tung ChInh phu. 

2. Qu bão hiëm y t chi trA chi phi khám bnh, chEra bnh bAo him y t. 



3. Ngun vin trçi, tài trç, h trçi cUa th chrc, cá nhân trong rnróc va 
ngoâi ni.râc và các nguôn von hcip pháp khác. 

Diu 3. Diu khoân thi hành 

1. Nghj quy& nay có hiu hrc thi hânh k t'r ngày k ban hành. 

2. Ch d dc thu quy djnh ti Nghj quyt nay disçic thirc hin trong thai 
gian .phông, ch6ng djch COVID-19. Các ch d khác không duqc quy djnh tai 
Nghjquyt nay thI thirc hin theo quy dlnh  hin hành cüa pháp lut. 

3. Các di tuqng tham gia chng djch COVID- 19 dã hu&ng ch d phi 
cp theo. Quyt djnh s 73/2011/QD.-TTg ngày 28 tháng 12 näm 2011 cüa 
Thu tuóngChInh phü v vic quy djnh mt s ch d phi cp dc thu di vi 
cong chirc, viên chi'rc, ngi.thi lao dng trong các co' s& y th Cong 1p (Quyt 
dinh s6 73/2011/QD-TTg) và ch dO phi cp chng djch thI duçic truy linh 
phn tang them (nu co) ticrng ing vii müc phi cp quy dah ti Nghj quy& 
nay k tü ngày hthng ch4 dO phii cp chng djch theo quy dnh ti Quyt cljnh 
so 73/201 1/QD-TTg. 

4. Di tixcing di.rçic giao thuông tr1rc chng djch 24/24 gi& thI thyi dim 
hi.rrng phi c.p thing trirc 24/24 gii k tt'r ngày tip nhn ca nghi nhim 
COVIID- 19 du tiên nhung không ducic sm han ngày xày ra djch bnh theo 
quy djnh tai khoãn 2 Diu 1 Quyt djnh s 173/QD-TTg ngày 01 tháng 02 
näm 2020 cüa Thu tràng ChInh phü cho dn ht ngày cong b là ht djch 
viêm du&ng ho hp cp do chüng mói cüa vi rut corona theo quy& djnh cüa 
Thu tuóng ChInh phU. 

Iiu 4. Trách nhiêm thi hành 

1. Bô Tài chInh, Bô Y t4 có trách nhim chi do trin khai thirc hin 
Nghj quy& nay. 

2. Các Ca quan nhà nuóc, don vj, t chrc, doanh nghip Co trách nhim 
thrc hin dÀy dü huâng dn cüa Bô Y t v bin pháp phông, chng djch 
COVID-1 9 ti noi lam viêc, hçc tip, k)' tñc xá hoc noi liru trü tp trung cüa 
ngtthi lao dng nh6 hn ch thAp nhÀt lay lan djch bnh, dam bâo s1rc khôe, 
an toân v sinh lao dng cho ngithi lao dng. Kinh phi thc hiên nhim v1i nay 
ducic b trI theo quy djnh cüa pháp 1ut v ngân sách nhà nuóc và quyt djnh 
cüa Thu tuâng Chinh phU hoc ngun kinh phi hot dng theo quy djnh cua 
pháp luat hoc hch toán vào chi phi ducic khÀu trr khi xác djnh thu nhp chu 
thus theo pháp 1ut thu thu nhp doanh nghip. 
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TM: CHINH PHU 
TNG 

3. Các B tnr&ng, Thu tru&ng ca quan ngang B, Thu trix&ng co quan 
thuôc ChInh phü, ChU tjch Uy ban nhân dan các tinh, thành ph-tfic thuc 
Trung i.rcing chju trách thim thi hành Nghj quy& này./ 

Nci nhIn: 
• Ban Bf thx Trung tiong Dang; 
- Thu tu6ng, các PhO ThU tixâng Chfrih phU; 
- Các b, ca quan ngang b, c quan thuc Chfnh phu; 
• HDND, UBND các tinh, thành ph6 tric thuc trung irng; 
- Van phàng Trung uorng và các Ban cUa Dang; 
- Van phông Tng BI thr; 
- Van phàng ChU tjch nuóc; 
- VAn phông Quóc hi; 
- Hi dng Dan tc và các Uy ban cUa Qu6c hi; 
- Tóa an nhân dan t6i cao; 
• Vin kim sat nhân dan tii cao; 
- Ki&n toán NM nuàc; 
- Uy ban Giám sat tãi chfnh Quóc gia; 
- Ngân hang Chfnh sâch xA hi; 
- Ngân hang Phat trin Vit Nam; 
- Jy ban Trung uong Mt trn T qu6c Vit Narn; 
- Cq quan trung uang cUa các doàn th; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trq 19 TTg, TGD çóng TTDT, 
các Vii, Ci,ic, dcn v; trc thuc, Công báo;' 

- L.ru: VT, KGVX (2b).AIC 
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