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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 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ 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;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 
dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian 
có dịch;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 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;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về 
các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 
số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khoá XV;
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Căn cứ Công văn số 5386/BTC-NSNN ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài 
chính về việc hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 
trên địa bàn;

Xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân 
thành phố về việc quy định chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND ngày 11 tháng 8 
năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo phụ lục kèm theo. 

Đối với chế độ phụ cấp chống dịch quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 mục I 
Phụ lục kèm theo Nghị quyết này: Giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết định cụ thể 
đối tượng và thời gian thực hiện hỗ trợ tăng thêm so với Nghị quyết số 16/NQ-CP 
ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ cho phù hợp với tình hình thực tế, kịp 
thời động viên các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố; 
đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ trong quá trình thực hiện chính 
sách.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước phòng, chống dịch; nguồn viện trợ, tài 
trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp 
khác để thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực áp dụng 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố 
biểu quyết thông qua.

2. Thời gian áp dụng:

a) Đối với chế độ phụ cấp phòng, chống dịch và chế độ hỗ trợ tiền ăn cho lực 
lượng tham gia phòng, chống dịch (tại các mục I và II Phụ lục kèm theo Nghị quyết 
này): Thực hiện kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2021 (ngày xuất hiện ca nhiễm cộng đồng 
đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2021).

b) Đối với chế độ tiền ăn cho đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc, điều trị cho 
bệnh nhân dương tính COVID-19 tại các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ thu dung, 
điều trị bệnh nhân dương tính COVID-19 (tại mục III Phụ lục kèm theo Nghị quyết 
này): Thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 (thời gian hưởng chính sách hỗ trợ 



thực tế kể từ ngày các cơ sở y tế tiếp nhận và điều trị ca mắc COVID-19 đến ngày 
không còn ca mắc COVID-19).

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 
đúng quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố và các tổ chức thành 
viên phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; kịp thời phát hiện, phản ánh 
những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản 
khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng quy định mới theo văn bản sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 
kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2021./.
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