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NGHỊ QUYẾT
Quy định nội dung và mức chi đặc thù từ nguồn ngân sách địa phương
để thực hiện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Xét Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi đặc thù từ nguồn ngân sách địa
phương để thực hiện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra số 176/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm
2021 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận
của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ
thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
b) Nghị quyết này không quy định đối với người làm nhiệm vụ tại chốt kiểm
soát dịch bệnh trên các địa bàn dân cư có người nhiễm Covid-19; người đã được hỗ
trợ kinh phí từ nguồn huy động, vận động, ủng hộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
tỉnh Bắc Kạn đối với các nội dung tương tự tại Nghị quyết.

2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác phòng,
chống dịch Covid-19 sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn.
Điều 2. Nội dung và mức chi:
1. Chi hỗ trợ cho người làm công tác phòng, chống dịch:
a) Hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm
dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn:
130.000 đồng/người/ca trực.
b) Hỗ trợ cho thành viên tham gia Đoàn công tác hỗ trợ các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương phòng, chống dịch Covid-19:
- Hỗ trợ kinh phí cho thành viên tham gia Đoàn: 150.000 đồng/người/ngày.
- Hỗ trợ thêm tiền ăn cho thành viên tham gia Đoàn trong các ngày thực hiện
cách ly y tế tập trung sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương: 50.000
đồng/người/ngày.
- Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ cho các thành viên tham gia Đoàn trong các
ngày thực hiện cách ly y tế tập trung sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa
phương: 150.000 đồng/người/ngày.
2. Chi hỗ trợ xét nghiệm Covid-19:
Hỗ trợ chi phí xét nghiệm Covid-19 cho đối tượng cai nghiện bắt buộc trước
khi vào cơ sở cai nghiện ma túy, đối tượng bảo trợ xã hội trước khi đưa vào chăm
sóc, nuôi dưỡng tập trung tại cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp, mức hỗ trợ bằng 100%
giá dịch vụ xét nghiệm do cấp có thẩm quyền ban hành.
Điều 3. Thời gian hỗ trợ
1. Hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm
dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Tính
theo số ca trực thực tế (mỗi ca trực 8 tiếng) theo Quyết định của cấp có thẩm
quyền về thành lập và dừng hoạt động chốt kiểm dịch liên ngành, kể cả ngày nghỉ,
ngày Lễ, Tết.
2. Hỗ trợ thành viên tham gia Đoàn công tác hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương phòng, chống dịch Covid-19: Tính theo số ngày thực tế tham gia
chống dịch Covid -19 theo phân công của cấp có thẩm quyền, kể cả ngày nghỉ,
ngày lễ, Tết (bao gồm cả thời gian đi đường).

3. Hỗ trợ thêm tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ cho các thành viên tham gia
Đoàn công tác hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phòng, chống dịch
Covid-19 trong các ngày thực hiện cách ly y tế tập trung sau khi hoàn thành nhiệm
vụ trở về địa phương: Tính theo số ngày thực tế cách ly y tế theo quyết định của
cấp có thẩm quyền.
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
Do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ sáu thông
qua ngày 07 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Phương Thị Thanh

