
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:   209   /HĐND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày  10    tháng 8 năm 2020 

V/v chủ trương hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân 

khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

 

Kính gửi:   Ủy ban nhân dân tỉnh 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4498/UBND-KTTH 

ngày 06/8/2020 về thống nhất quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu 

vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến sau: 

Thống nhất về nguyên tắc quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân 

khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

với các nội dung sau: 

1. Đối tượng áp dụng: Người dân đang sinh sống trong khu vực phong tỏa 

cách ly theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ đối tượng là cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước). 

2. Mức hỗ trợ: 40.000 đồng/người/ngày (mức hỗ trợ này làm cơ sở cho 

việc chi từ nguồn ngân sách nhà nước khi các nguồn khác không thể đảm bảo). 

3. Thời gian được hỗ trợ: Trong thời gian phong tỏa cách ly theo quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh (kể cả trong trường hợp cần thiết phải kéo dài thời 

gian phong tỏa cách ly). 

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách tỉnh và nguồn tài trợ của 

các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo 

quy định của pháp luật (nếu có).  

 5. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định 

của pháp luật; tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phúc đáp để Ủy ban nhân dân tỉnh phối 

hợp chỉ đạo thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các Sở: TC, YT, LĐ-TB&XH; 

- VP UBND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, Phòng TH; 

- Lưu VT, TH(Huy). 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 
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