
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 hướng dẫn chi thù lao cho các 

nhân viên tại ấp, khóm tham gia 
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 

các đối tượng đang cách ly tại nhà 

 

 

Kính gửi: 
- Sở Y tế;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 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; 

Căn cứ Công văn số 2688/UBND-KGVX ngày 10/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với trường 
hợp cách lý tại nhà. 

Sở Tài chính hướng dẫn chi thù lao cho các nhân viên tại ấp, khóm tham gia thực 
hiện lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng đang cách ly tại nhà, cụ thể như sau: 

1. Về mức chi: 300.000 đồng/người/ngày (vận dụng mức chi theo quy định tại 
điểm c, khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/02/2021 của Chính phủ).  

2. Đơn vị chi trả: Phòng Y tế cấp huyện. 

3. Nguồn kinh phí: Đề nghị UBND cấp huyện sử dụng nguồn dự phòng ngân 
sách cấp huyện bổ sung dự toán cho Phòng Y tế cấp huyện để tổ chức chi trả chi thù 

lao cho các nhân viên tại ấp, khóm tham gia thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho các đối 
tượng đang cách ly tại nhà.  

Trường hợp vượt quá 50% dự phòng ngân sách cấp huyện thì báo cáo về Sở Tài 
chính để trình cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ phần chênh lệch vượt quá 50%. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở 
Tài chính để kịp thời xử lý./. 

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

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Tiêu Thanh Tân 
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