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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng nhận được câu hỏi của 

chị Ông Thị Thùy Chân, Email: ongthuychan@gmail.com. Số điện thoại: 

0945033899. Địa chỉ 59 Phan Chu Trinh, ấp Vĩnh Xuyên, thị trấn Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 

Nội dung: Theo tôi được biết thì vừa qua để hỗ trợ cho người dân khi tình 

hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp thì Chính Phủ ta có ban hành quyết định 

23/2021 QĐ ngày 07/07/2021 để hổ trợ cho người f1 khi bị cách ly tại cơ sở cách 

ly do nhà nước quản lý thì được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ người/ ngày, mẹ tôi là 

f1 bị cách ly tại cơ sở Trường Văn Hoá Nghệ Thuật tỉnh Sóc Trăng, huyện Mỹ 

Xuyên bị thu tiền ăn 80.000 đồng/ngày có đúng không? 

Qua nội dung câu hỏi của chị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Sóc Trăng có ý kiến, như sau: 

Từ Điều 25 đến Điều 27 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ 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 có quy định 

về chính sách hỗ trợ đối với người điều trị nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế 

để phòng, chống Covid-19 (F1). Cụ thể: 

Điều 25 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định đối tượng hỗ trợ: Trẻ em 

(người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật trẻ em) 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. 

Khoản 2 Điều 26 quy định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ: Hỗ trợ tiền ăn mức 

80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) 

theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 

31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày. 

Kết thúc điều trị, Cơ sở cách ly thu tiền ăn của mẹ chị trong thời gian cách ly 

là đúng. Đề nghị chị căn cứ các quy định nêu trên, nếu mẹ của chị thuộc trường hợp 

F1 cách ly y tế theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì hoàn thiện hồ sơ theo 

mailto:ongthuychan@gmail.com


Điều 27 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

để được hỗ trợ.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính gửi Cổng thông tin điện tử của 

Chính phủ để giải đáp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, LĐTLBHXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mã Chí Thanh 
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