
UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:      /STC-NS 

 
Trà Vinh, ngày        tháng  07 năm 2021 

V/v phổ biến các chế độ, chính sách 
trong phòng, chống dịch Covid-19 

 

 
Kính gửi:  

- Sở, ban ngành tỉnh; 
- Bệnh viện Quân, dân y Trà Vinh 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 

Nhằm để thống nhất trong việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách 
trong phòng chống dịch Covid 19, Sở Tài chính xin phổ biến những văn bản về các 
chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được thực 
hiện theo các văn bản sau: 

1. Chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh; chế độ phụ cấp và một số 
khoản chi khác trong phòng, chống dịch Covid-19 

- Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/02/2021 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 8/6/2021 của Chính phủ phiên họp Chính 
phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021; 

- Riêng chi phụ cấp tại các chốt kiểm tra y tế để phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thực hiện theo Công văn số 1445/STC-NS ngày 

18/6/2021 của Sở Tài chính; 

- Các khoản chi không quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/02/2021 
của Chính phủ: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4219/BTC-NSNN ngày 

8/4/2020 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

- Nguồn kinh phí vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh phân bổ cho các địa phương, đơn 
vị: thực hiện theo Hướng dẫn số 65/HD-MTTW-BTT, ngày 27/5/2021 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hưởng ứng lời kêu gọi của 
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đợt cao điểm 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và văn bản hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Trà Vinh. 

 



 
 

2. Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch Covid-19 

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

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 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. 

3. Về dịch vụ xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh có thu phí: Thực hiện 

theo Công văn số 2572/UBND-KGVX ngày 5/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; 
Công văn số 2573/UBND-KGVX ngày 5/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và văn 

bản hướng dẫn của Sở Tài chính. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở 

Tài chính để phối hợp Sở, ban ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 
- TT tỉnh ủy; UBND tỉnh (báo cáo); 
- Phòng TC-KH huyện, thị xã, TP; 
- BGĐ Sở; 
- Trang thông tin; 
- Lưu: VT, HCSN, NS. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

Tiêu Thanh Tân 
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