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Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. 

Sau khi rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện văn 

bản quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không 

còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 

Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

Hiện nay các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 

thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của 

Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc 

thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với người áp dụng biện pháp cách ly 

y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng vẫn còn hiệu lực nhưng quy định mức hỗ trợ tiền ăn 

không còn phù hợp với quy định hiện hành.  

Vì vậy, để khắc phục tình trạng quy định mức hỗ trợ tiền ăn không 

còn phù hợp với quy định hiện hành, Sở Tài chính đề nghị Sở Y tế tham 

mưu bãi bỏ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND nêu trên. 

Sở Tài chính có ý kiến đến Sở Y tế phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- PGĐ PVT; 

- Lưu: VP, NS, GCSDN. 
      Nguyệt 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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