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Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Tiếp nhận Công văn số 3232/STTTT-TTCNTTTT ngày 08/11/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của bà Võ Thị Minh Hòa; 

địa chỉ tại 19/10/6 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 1, phường Đài Sơn, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm.  

Nội dung câu hỏi được trích như sau:  

“Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thì có trường hợp người phải 

điều trị COVID-19, cách ly y tế sẽ được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của 

Chính phủ. Vậy xin cho tôi được hỏi ba tôi và mẹ tôi thuộc 2 trường hợp trên có được 

nhận trợ cấp (hỗ trợ) theo Nghị quyết 68 hay không? Xin chân thành cảm ơn!” 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP; Quyết định 23/2021/QĐ-TTg; Kế hoạch số 

3544/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 126/NQ-CP; 

Quyết định 33/2021/QĐ-TTg về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực 

hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19 thì đối tượng được hỗ trợ theo chương VII, hỗ trợ 

người điều trị COVID-19, cách ly y tế; hỗ trợ thêm đối với trẻ em, người cao 

tuổi, người khuyết tật quy định cụ thể tại Điều 25, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

và điều 25 sửa đổi bổ sung. Theo đó:  

“Trẻ em (người 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 của Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi chung là người cao tuổi, 

người khuyết tật) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để 

phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

Đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật trong thời gian điều trị do 

nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế: a) Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 

đồng/người...” 

Như vậy, theo quy định hiện hành và đối chiếu với nội dung câu hỏi thì trường 

hợp của cha, mẹ bà Võ Thị Minh Hòa được hưởng các chính sách như sau: 



1. Từ ngày 10/8/2021 trở đi, các Cơ sở cách ly, điều trị COVID-19 có trách 

nhiệm lập danh sách để nhà nước hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng; không được phép thu 

tiền ăn của người dân. Trường hợp cách ly, điều trị COVID-19 trước thời điểm ngày 

10/8/2021 (thời điểm theo văn bản của UBND tỉnh quy định dừng, không thu tiền ăn) 

thì người dân lập thủ tục để chính quyền hỗ trợ lại tiền ăn cho đối tượng. 

2. Nếu thuộc diện người cao tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người. 

Vì không rõ thời điểm cha, mẹ bà Võ Thị Minh Hòa cách ly, điều trị COVID-

19 nên không thể hướng dẫn thủ tục. Nếu cách ly, điều trị COVID-19 trước thời điểm 

ngày 10/8/2021 thì thủ tục do UBND cấp phường lập và trình lên, do đó bà Võ Thị 

Minh Hòa liên hệ UBND phường nơi cư trú để được hướng dẫn chi tiết. Nếu cách ly, 

điều trị COVID-19 sau thời điểm ngày 10/8/2021 thì thủ tục do cơ sở cách ly, điều trị 

COVID-19 lập lên nên bà Võ Thị Minh Hòa liên hệ cơ sở cách ly, điều trị COVID-19 

để được hướng dẫn thực hiện.  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phúc đáp để Sở Thông tin và Truyền 

thông có cơ sở trả lời cho bà Võ Thị Minh Hòa được biết.  

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở (Trần Văn Trưa); 

- Phòng LĐTBXH TP.PR-TC; 

- UBND phường Đài Sơn ; 

- Lưu: VT, Phòng LĐ-GDNN. 
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