
 UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:           /STC-HCSN Tây Ninh, ngày        tháng 8 năm 2021 
V/v thực hiện hỗ trợ cho Tổ phòng 

chống “COVID cộng đồng”  

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5654/VP-

KGVX ngày 24/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 

thông báo số 365-TB/VPTU; Thông báo số 365-TB/VPTU ngày 23/8/2021 của 

Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hỗ trợ kinh 

phí cho thành viên “Tổ phòng, chống Covid cộng đồng”.  

Sở Tài chính hướng dẫn các Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

thực hiện như sau: 

- Đối tượng hỗ trợ: thành viên Tổ phòng chống “COVID cộng đồng” do Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định thành lập và thực hiện nhiệm vụ 

theo quy định tại tại điểm 3.1, mục 3, phần VI, Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực 

hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 

3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế. 

- Mức hỗ trợ khoán: 150.000 đồng/người/tháng. 

- Thời gian hỗ trợ: từ 01/7/2021 đến 31/12/2021. 

Nguồn kinh phí: ngân sách nhà nước cấp tỉnh đảm bảo. Trước mắt, đề nghị 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sử dụng nguồn ngân sách huyện 

chi trả, sau đó có báo cáo nhu cầu kinh phí về Sở Tài chính tham mưu UBND 

tỉnh bổ sung có mục tiêu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Sở Tài chính kính gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biết 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- - Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Lưu VT, P.HCSN, P.QLNS; 

 

 
              KT.GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 
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