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THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai danh sách hỗ trợ cho các đối tượng là F1 thực hiện 

cách ly y tế theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
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 Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Thông tư số:54/2006/TT-BTC ngày 19 tháng 06 năm 2006 của Bộ 

Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân 
sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư;

Căn cứ Quyết định số: 458/QĐ-UBND ngày 24//01/2022; Quyết định số: 
884/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 về việc thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó 
khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 1 và đợt 2).

Ủy ban nhân dân xã Tân Kỳ thông báo Về việc niêm yết công khai danh 
sách hỗ trợ cho các đối tượng là F1 thực hiện cách ly y tế theo NQ số 68/NQ-CP 
ngày 01/7/2021 của Chính phủ tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa thôn và 
đăng tải trên trang thông tin điện tử xã. (Có danh sách kèm theo).

Thời gian niêm yết: 30 ngày làm việc, từ 07giờ 00 phút ngày 27/4/2022 đến 
hết ngày 26/5/2022.

Đối tượng: Trẻ em dưới 16 tuổi theo quy định của Luật trẻ em; người cao 
tuổi, người khuyết tật theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống 
covid 19 (F1) theo Quyết định của UBND xã từ ngày 27/4/2021 đến ngày 
31/12/2021.

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải 
thực hiện cách ly y tế F1. Đối tượng F1 là trẻ em dưới 16 tuổi theo quy định của 
Luật Trẻ em và người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định tại khoản 5 và 
khoản 6 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 được hỗ trợ thêm 
1.000.000 đồng/người.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp F1 thực hiện cách ly y tế:
Quyết định của UBND xã về việc cách ly y tế 
Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ 

chiếu, chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ BHYT, giấy xác nhận 
mức độ khuyết tật.

Giấy xác nhận hoàn thành việc cách ly.
Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ: Nộp hồ sơ tại Văn phòng 

HĐND-UBND xã vào ngày 28/4/2022 (trong thời gian hành chính)



Trong thời gian niêm yết, đề nghị nhân dân theo dõi nếu có ý kiến phản ánh, 
kiến nghị đề nghị gửi bằng văn bản về UBND xã Tân Kỳ để xem xét giải quyết 
theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:     
- BTV Đảng ủy, TT HĐND- UBND xã;
- TTMTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;
- Bí thư chi bộ, trưởng phó thôn, trưởng BCTMT;
- Đài truyền thanh, trang thông tin điện tử;
- Lưu: VT.
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