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NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em dưới 06 tuổi
tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ X,
NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 5 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

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 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;
Xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân
dân thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em dưới 06 tuổi tại
các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra số 14/BCHĐND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em dưới 06 tuổi tại các
cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
1. Đối tượng áp dụng
Trẻ em dưới 06 tuổi là người Việt Nam ở trong nước (không bao gồm trẻ em
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều
1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ) phải áp dụng
biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ
sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước
có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung.

2. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ
a) Hỗ trợ tiền ăn mức tối đa 80.000 đồng/người/ngày đối với trẻ em điều trị
nhiễm COVID-19 (F0) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thời gian hỗ trợ
theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa không quá 45 ngày.
b) Hỗ trợ tiền ăn mức tối đa 80.000 đồng/người/ngày đối với trẻ em thực hiện
cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thời gian hỗ trợ theo
thời gian cách ly thực tế nhưng tối đa không quá 21 ngày.
3. Nguồn kinh phí thực hiện
Sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19
theo phân cấp; nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong nước,
ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Điều 2. Hiệu lực áp dụng
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố
biểu quyết thông qua.
Điều 3. 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 thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm
kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 11 tháng 3 năm
2022./.
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