
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /STC-QLNS 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

V/v chi trả các đối tượng tham 

gia phòng, chống dịch covid-19. 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn. 

 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 2020/UBND-TCKH ngày 18/8/2020 

của UBND Thành phố Lạng Sơn về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ 

trợ bồi dưỡng đối với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19; 

Tại Công văn, UBND Thành phố Lạng Sơn đề nghị hướng dẫn cụ thể 

mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đối với các đối tượng tham gia phòng chống dịch 

như: Cán bộ công chức, trưởng phó các đoàn thể; trưởng phó các đoàn thể; 
trưởng phó thôn (khối), Bảo vệ dân phố và một số lực lượng khác… tham gia 

ban chỉ đạo và các tổ công tác ở phường, xã tham gia phòng, chống dịch Covid-
19 để thực hiện các nhiệm vụ đi kiểm tra, giám sát, xác minh, xử phạt, tuyên 
truyền, phát thông báo, ký cam kết, điều tra người đi từ vùng dịch về, thực hiện 

kiểm tra tại các chốt kiểm dịch dã chiến và thực hiện các nội dung liên quan đến 
công tác phòng chống dịch.  

Ngày 28/8/2020, Sở Tài chính đã tổ chức họp với các ngành: Ban Kinh tế 

Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; các Sở: Y tế, Tư pháp; Thanh tra tỉnh; 

UBND thành phố Lạng Sơn và UBND huyện Cao Lộc để thống nhất mức chi hỗ 

trợ cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch chưa được quy định cụ thể tại 

Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ và Hướng dẫn liên 

ngành số 01/HDLN-STC-SYT ngày 24/4/2020 của Sở Tài chính và Sở Y tế. 

Căn cứ Công văn số 2201/SYT-KHTC ngày 03/9/2020 của Sở Y tế về 

việc phúc đáp công văn số 1785/STC-QLNS của Sở Tài chính về nội dung, mức 

chi đối với cộng tác viên tham gia chống dịch Covid-19. 

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành phần dự họp, nội dung hướng dẫn 

của Sở Y tế tại Công văn số 2201/SYT-KHTC ngày 03/9/2020, Sở Tài chính có 

ý kiến như sau: 

1. Tại Công văn số 2201/SYT-KHTC ngày 03/9/2020, Sở Y tế có ý kiến 

về đối tượng là cộng tác viên tham gia phòng, chống dịch, cụ thể: 

“1. Đối tượng huy động cộng tác viên tham gia chống dịch bao gồm: Cán 
bộ công chức, viên chức; Trưởng khối (thôn), Tổ trưởng tổ dân phố; cán bộ các 

đoàn thể như Thanh niên, Phụ nữ; Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố v.v… có liên 
quan cần thiết phải huy động để phối hợp triển khai các hoạt động chống dịch, 
thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

chỉ đạo của Ban chỉ đạo chống dịch các cấp. 
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2. Các trường hợp huy động: Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp 

quyết định số lượng cộng tác viên cần huy động trên cơ sở diễn biến cụ thể của 
dịch bệnh và khối lượng công việc cần thực hiện; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch, Thủ trưởng các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ phòng, chống dịch 
Covid-19 chịu trách nhiệm thành lập các Tổ Điều tra, giám sát và tuyên truyền 
phòng dịch Covid-19 tại cộng đồng (mỗi Tổ từ 2 đến 3 người, mỗi Tổ phụ trách 

từ 30 đến 50 hộ gia đình); tổ chức phân công nhiệm vụ, xác nhận cụ thể số 
lượng đối tượng và thời gian tham gia chống dịch được hưởng phụ cấp. 

3. Nhiệm vụ của cộng tác viên khi tham gia phòng chống dịch, mức hỗ trợ 

áp dụng trong các trường hợp:  

a) Mức 130.000 đồng/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực 
tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch: 

- Tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cộng tác viên tham gia chống dịch trực 
tiếp hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau:  

+ Hỗ trợ công tác vệ sinh, tẩy uế, lau chùi bề mặt, vệ sinh môi trường, thu 

gom vỏ chai, lọ, hộp hóa chất, diệt tác nhân gây bệnh trong khu vực cách ly của 
cơ sở khám, chữa bệnh; 

+ Bảo vệ khu vực cách ly và hỗ trợ các hoạt động khác trong công tác 

điều trị các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Tại cơ sở y tế dự phòng, Trung tâm y tế các huyện, thành phố, cộng tác 
viên tham gia chống dịch trực tiếp hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Hỗ trợ công tác giám sát, điều tra, xác minh và lập danh sách các 

trường hợp có liên quan tới các ổ dịch theo thông báo của Bộ Y tế;  

+ Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các chốt kiểm dịch liên ngành. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ chống dịch khác theo sự phân công của Ban 
chỉ đạo chống dịch.  

b) Mức 80.000 đồng/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp 

tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập: 

- Vận động Nhân dân tự giác khai báo với cơ quan y tế nếu có yếu tố dịch 
tễ đi, về từ vùng có dịch; Khuyến cáo người dân không xuất cảnh trái phép, 

không đến các khu vực đang có dịch. 

- Tham gia công tác tuyên truyền vận động nhân dân chủ động, tích cực 

phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn 

của Ban chỉ đạo chống dịch và cơ quan y tế như: đeo khẩu trang khi ra ngoài, 
khi tham gia phương tiện công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc 
dung dịch sát khuẩn tay; hạn chế đến nơi công cộng, nơi tập trung đông người; 

cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19;  

- Tham gia các hoạt động chống dịch khác như theo sự phân công của 
Ban chỉ đạo chống dịch như: Hỗ trợ công tác kiểm tra, xử phạt người vi phạm; 

Trực tiếp phát tờ rơi tuyên truyền, các bản thông báo; Vận động nhân dân, các 
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đối tượng phải thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà ký cam kết thực hiện 

đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.”. 

2. Căn cứ nội dung trên, các đối tượng tham gia phòng chống dịch covid-

19 theo báo cáo của UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện chi trả theo chế độ 

bồi dưỡng đối với cộng tác viên quy định tại khoản 7, Điều 1, Nghị quyết số 

37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong 

phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể: 

“7. Chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia 
chống dịch trong thời gian có dịch Covid-19: 

a) Mức 130.000 đồng/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực 
tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch. 

b) Mức 80.000 đồng/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp 

tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập.”. 

Mức cụ thể theo công việc đã nêu tại Mục 1 trên. 

3. Căn cứ yêu cầu công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn, diễn 

biến dịch bệnh, khả năng ngân sách thành phố, UBND thành phố thực hiện huy 

động và chi trả chế độ đảm bảo theo quy định hiện hành, quản lý, sử dụng nguồn 

kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của nhà nước. Về nguồn kinh phí, hồ 

sơ, chứng từ thanh quyết toán thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số 

01/HDLN-STC-SYT ngày 24/4/2020 của Sở Tài chính và Sở Y tế. 

Sở Tài chính có ý kiến như trên để UBND thành phố Lạng Sơn có căn cứ 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, Tư pháp; 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND các huyện; 

- KBNN Lạng Sơn; 

- Phòng TCKH các huyện, Tp; 

- KBNN các huyện; 

- Lãnh đạo sở; 

- Chánh VP Sở; 

- Phòng TCHCSN; QLNS; Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLNS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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