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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 68/2021/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 24 tháng 9 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 đối với Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở  

và Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
_____________________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

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; 

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 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 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người 
tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với Tổ giám sát cộng đồng ở 
cơ sở và Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Thực hiện công văn số 5386/BTC-NSNN ngày 24 tháng 5 năm 2021 của 
Bộ Tài chính về việc hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 3358/TTr-STC 
ngày 20 tháng 9 năm 2021 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 
2049/BC-STP ngày 17 tháng 9 năm 2021.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người trực 

tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với Tổ giám sát cộng 
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đồng ở cơ sở và Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định 

thành lập của cấp có thẩm quyền. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 

đối với Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và các Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 

Điều 2. Nội dung và mức hỗ trợ 

1. Mức hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 đối với Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và Chốt kiểm soát cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã (do cơ quan có thẩm quyền cùng cấp thành lập): 130.000 

đồng/người/ngày, nhưng không quá 2.000.000 đồng/người/tháng. 

2. Nguyên tắc hỗ trợ: thời gian hưởng tính theo số ngày thực tế tham gia 

chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 

địa phương căn cứ tình hình thực tế để quyết định số lượng và chịu trách nhiệm 

về phân công người tham gia chống dịch. 

3. Thời gian áp dụng kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2021. 

4. Kinh phí thực hiện: nguồn ngân sách Nhà nước các cấp (tỉnh, huyện, xã) 

và nguồn kinh phí hợp pháp khác.  

 

Điều 3. Tổ chức  thực hiện 

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này, nếu có phát sinh 

khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh về Sở Tài chính để tổng 

hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 10 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; thủ trưởng 

các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

  

Trần Quốc Nam 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG XUẤT BẢN 

Địa chỉ: số 17 đường Nguyễn Trãi 

Điện thoại: 0259.3516179 

Email:  congbao@ninhthuan.gov.vn 

Website: www.ninhthuan.gov.vn 

In tại: Công ty cổ phần In Ninh Thuận 
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