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Các B: Tài chinh, Y t& Qttc phông, Cong an, Ngoi giao; 
Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trirc thuc Trung uong. 

cüa Bô Tài chInh tai vAn ban s 93981BTC-HCSN ngày 05 

tháng 8 nAm 2020, 9 kiên cüa các B, C quan: Tr pháp ti vAn bàn so 2477/BTP-

PLDSKT ngày 13 tháng 7 nam 2020; Ngoi giao ti vAn bàn so 2284/BNG-LS 

ngày 08 tháng 7 nAm 2020; Cong an tai vAn bàn sO 2254/BCA-ANKT ngAy 01 
tháng 7 nAm 2020; Y té ti vAn bàn so 38821BYT-KHTC ngày 21 tháng 7 nAm 

2020; Quôc phông ti vAn bàn so 2319/BQP-TC ngày 01 tháng 7 näm 2020; Ban 

Thung trrc Uy ban Trung ung Mt trn To quôc Vit Narn ti vAn bàn so 

11 73/MTTW-BTT ngây 20 tháng 7 nAm 2020 ye chi phi phông, chông djch 
COVID-19 và dé xuât vic thu phi each ly, chi phi diêu trj, Thu tuàng ChInh phü 

Nguyen Xuân Phüc có 9 kiên nhu sau: 

1. Dng 9 vài d xut cüa B Tài chInh v chi phi each ly, chi phi diutr 

COVID-19 tai vAn bàn sO 9398/BTC-HCSN ngày 05 tháng 8 nArn 2020, ci the: 

a) V chi phi each ly tp trung: 
- D6i vài các tnthng hçp thrc hin cách ly t?i  các doanh trai quân dci, các 

tru1ng cüa quân dôi: Tiêp tue thirc hin chê do dôi v&i nguäi bj áp dung bin 

pháp each ly t3p  trung theo Ngh4 quyêt so 371NQ-CP ngày 29 tháng 3 nAm 2020 

cüa ChInh phü ye mt so chê dO dc thu trong phOng, chông djch COV!D-19. 
Kinh phi thirc hin do ngân sách nhà nuàc bão darn và h trçi mOt phân tr nguôn 
kinh phi do Uy ban Trung irng Mt trn TO quôc Vit Nam tiêp nhn üng hO 
cho phOng, chông dch COVID-1 9. 

- Di vâi các tn.thng hçp nhp cánh vào Vit Narn vâ b áp dung bin 

pháp each ly t.p trung có nhu câu thrc hin each ly tai khách san, resort, co sâ 

khác dixqc chçn lam ni cách ly tp trung: Ca nhân tir chi trá các chi phi ye An, 

a, sinh hoat trong nhUng ngAy each ly cho khách san, resort, ca sâ khác theo 
mrc giá do khách san, resort, cci sâ khác quy djnh; dOng thai, phâi chap hành 
vic chi dinh xét nghim theo yêu câu chuyên mon cüa ca quan y tê và tir chi trá 
chi phi xét nghim cho cc sâ y tê theo mirc giá djch vu y tê hin hành. NgAn 
sách nhã ni.râc chi trá các chi phi gOm: khü trüng, diet khuân, ho trc cho l'c 
lucing LAm cOng tAc bàn v, bàn dAm an ninh, trt tr vA chi phi khác theo quy 

djnh cüa pháp 1ut t?i  khách san, resort, cy sâ khác duqc chçn lam ni each ly 

tp trung. 
b) V ehi phi khám, diu trl bnh COVID-19: Tip tic do ngânsách nba 

nithc bàn dam theo quy dnh t?i khoAn 2 Diêu 48 Lut Phông, chông bnh 

truyên nhim. 
c) Y chi phi khám, diu trj bnh khác trong thyi $ian each ly y té tp 

trung: Tiêp t1c thirc hin theo quy djnh ti Ngh! quyet sO 37/NQ-CP ngAy 29 
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tháng 3 narn 2020 cüa ChInh phU, cii th& (1) Di vii ngirôi có the báo hiêm y tê, 

Qui báo hiêrn y tê thanh toán phãn chi phi khám, diêu trj trong pham vi duçic 
hixàng bâo hiêm y tê nhir tnrYng hçp di khám, chüa bnh dung tuyên; ngân sách 
nba nuàc chi trã phân chi phi dông chi trã cüa ngi.rôi bénh và các chi phI ngoài 
pham vi ht.râng báo hiêm y tê; (ii) Dôi vài nguài không có the bão hiêm y tê: 
nguâi Vit Nam do ngân sách nba ntrOc chi trã; ngu?ii ntrâc ngoài tx chi trâ chi 
phI khám, diêu trl. 

2. Giao Bô Quc. phóng tip ti1c chuân bj các cci sâ cách ly tp trung, 
bô trI các doanh ttai quân dci,  các trtr&ng cüa quân di và cci sâ phü hçip lam 
iwi each ly tp trung dôi vâi ngi.thi nhp cãnh theo chi dao  cüa Thu tuông 

ChInh phü tai  Thông báo so 203/TB-VPCP ngày 10 tháng 6 nAm 2020 cüa 
Van phông ChInh phü. 

3. Giao Bô Cong an thirc hin cong tác quãn I' ngr1i nithc ngoài và phôi 
hqp vâi các cci quan lien quan trong tl1rc hin cách iy cong dan nuc ngoài Va 

Vit Nam nhp cãnh vào Vit Nam theo quy djnh. 
4. Giao Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trrc thuc Trung i.rmig rà 

soát các khách san, resort, c sâ khác phü hqp lam nth cách ly tp trung dôi vâi 
nguâi nhp cânh (ngoài các car so do quân di dâ bô trI) dê dáp (mg nhu câu da 
dng cua ngu1i nhâp cãnh. 

5. Giao BO Y t chñ tn, phi hcrp v&i các B, car quan lien quan trInh 

ChInh phü: 
a) S(ma dôi, bô sung Nghj dnli s 101/2010/ND-CP ngày 30 tháng 9 nãmn 

2010 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut phàng, 
chông bnh truyên nhiêm và áp diing bin pháp cách ly y tê, ci.rng chê cách ly y 
tê và chông djch dc thi trong thai gian có dch theo huâng thu hp pham vi chi 
phI phát sinh trong each ly và diêu trj ngi.thi nithc ngoài hin dang cu tth; ngIri 
nixOc ngoài nhp cãnh vào Vit Nam phãi chap hành vic each ly tp trung theo 
chi djnh cüa car quan y tê và tr chi trã các chi phi ye An, a, sinh hoat trong nhüng 
ngày cách ly tp trung. 

b) TrInh Quc hi s(ma dM, bô sung Luãt Phông, chng bnh truyn nhim 
cho phü h9p v&i tInh hinh mai. 

6. Vic phân b& quán li', s(m ding, quy& toán kinh phi phông, ch6ng djch 

COVID- 19 báo dam cong khai, minh bach, dung quy djnh, dung miic dIch, dung 

di tixng, tiêt kim, hiu qua. 
VAn phông ChInh phi thông báo d các B, Car quan biêt, thirc hin./. 

Nol nhIn: 
- Nhu trôn; 
- TTg, PTTg Vu Dirc Dam (d b/c); 
- Uy ban Trung uang MTTQVN; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trçi 1' TTg, 

các Vi,i: KGVX, QHDP, TKBT, TH; 
- Ltru: VT, KTTH (3).c 
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Nguyen Cãnh HLrng 

UBND TINH QUANG  Till SAOY 

S& $ /SY-UBND 

Noinhin: 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Các Sâ: Tài chmnh; Y tê, Ngoai vi; 
- Cong an tinh; 
- Bô Chi huy Quãn sr tinh; 
- BO Chi huy Bô dti Biên phàng tinh; 
- UBND cac huyn, thj xA, thành phô; 
- Lixu: VT, VX, 

Quáng Trj, ngày  .th  tháng 8 nàm 2020 
TL.CHU T!CH 

CHANH VAN PHONG 
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