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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

 

Số:      /SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG 

V/v hướng dẫn quy trình thực hiện 

chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và 

người đang điều trị Covid-19,    

cách ly y tế  

 
 

 Sóc Trăng, ngày      tháng 8 năm 2021 

                      Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng 

 

Thực hiện Công văn số 1680/UBND-TH ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị 

Covid-19, cách ly y tế. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình thực hiện chính 

sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế theo Kế 

hoạch số 111/KH-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân dân tỉnh triển khai 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:  

1. Đối với trường hợp đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly từ 

ngày Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ có 

hiệu lực (từ ngày 07/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021) 

Cơ sở y tế, cơ sở cách ly căn cứ vào hồ sơ quy định tại Khoản 1, 2 Điều 27 

theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg lập danh sách (theo mẫu 08a, 08b ban hành 

kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều 

kiện hưởng chính sách gửi Sở Y tế tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/3/2022. 

2. Đối với trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ 

sở, hoặc cách ly tại nhà trước ngày Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực (từ ngày 27/4/2021 đến ngày 

06/7/2021) 

a) Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, các trường hợp F0, F1 

gửi hồ sơ quy định tại Khoản 1, 2 Điều 27 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tới 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.  

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 30/9/2021. 

b) Trước ngày 05 và ngày 20 hàng tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, 

lập danh sách (theo mẫu 8a, 8b ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-



2 
 

TTg) đối với trường hợp F0, F1 (đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly trước 

ngày Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg có hiệu lực) đủ điều kiện hưởng chính sách, 

gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của cơ sở y tế, cơ 

sở cách ly hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

danh sách và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban 

nhân dân tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Cơ sở y tế, cơ sở cách ly, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chi trả 

đầy đủ các chế độ hỗ trợ đối với F0, F1, trẻ em đang điều trị, cách ly theo danh 

sách được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (theo mẫu 8c ban hành kèm theo Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg). 

Trên đây là hướng dẫn quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em 

và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên 

quan thực hiện theo tinh thần Công văn số 1680/UBND-TH  ngày 13/8/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                                                                                              KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- VP UBND tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Sở Tài chính; 

- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, BVCSTE&BĐG. 

                                                           Trần Thị Hoàng Mỹ 
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