
UBND THANH PHO HA NØI 
S LAO BONG - THIJNG BINH 

VA XA HQI 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bc Ip — Ttr do — Hanh phñc 

   

St:  '2  6/SLDTBXH-LDTLBHXH 

V/v trmnh tr, thu tiic, h sa h trçi di vài 
FO diêu trjti các cd sâ thu dung, diêu trj 
tai cong dông trén Ca si mô hInh Trm y 

tê hiu dng. 

Ha N3i, ngày 25 tháng 02 nám 2022 

KInh giri: U' ban nhân dan thành ph Ha Ni 

Thrc hin Nghj quy& s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa ChInh phü v mt 
s chInh sách h trçl nguii lao dng và ngu?i sir diing lao dng gp khó khän do 
dti djch COVID-19, Nghj quyt s 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 cüa ChInh phü 
s1ra di, b sung Ngh.j quyt s 68/NQ-CP; Quyt djnh s 23/2021/QD-flTg ngày 
07/7/2021 cüa Thu ti1ng ChInh phU quy djnh v vic thirc hin mOt  s chInh sách 
h trçl ngithi lao dng và ngithi sü dicing lao dng gp khó khän do dai  djch COVID-
19, Quyt djnh s 33/2021/QD-TTg ngày 06/11/2021 cüa Thu tthng Chinh phü 
sfra di, b sung Quyt djnh s 23/2021/QD-TTg. 

UBND Thành ph dã ban hành: Quyt djnh s 3642/QD-UBND ngày 
21/7/2021 v vic thrc hin mt s chinh sách h6 trq ng1x?ii lao dng va nguii si'r 
diing lao dng gp khó khàn do di djch COVID- 19 trén dja bàn thành ph Ha Ni 
và Quyt djnh s 5073/QD-UBND ngày 02/12/202 1 süa di, b sung mt s diu 
ti Quyt djnh s 3642/QD-UBND, trong do dâ quy djnh c11 th v h so, trInh tir, 
thu t%lc h trçY di vri FO, Fl dang diu trj, each ly tai Co sâ y t, co sO each ly trên 
dja bàn Thành ph FO, F 1 dã kt thüc diu trj, hoân thành cách ly ti các co si (hur 
ngày 27/4/2021 dn truâc ngày Quy& djnh nay có hiu 1irc) hoc each ly tai  nhà, 
ti khách san,  resort; các tnr?mg hçip FO, F 1 dä kt thüc diu trj tai  các Co sâ y t 
do Trung uo'ng quân l tir ngày 27/4/202 1 và dä kt thüc diu tn. 

Ngày 28/01/2022, Sâ Lao dng - Thuong binh vàXã hi th.n duçic Van bàn 
so 61 7/SYT-KHTC cüa Si Y tê ye trInh t1r, thu t'çic, ho so ho trç dôi vri FO diêu 
trj tai  các co sâ thu dung, diêu trj tii cong  dông trên Co S& mô hInh tram y té lu'u 
dn trong do CO ni dung: Ngày 23/11/2021, UBND Thànhphó ban hành Phu'o'ng 
an so 263/PA-UBND dáp ing thu dung diêu trj "thIch ing an toàn, linh hogt, kiêm 
soát hiu qua djch CO VID-19" trên dja bàn thanh phó Ha Ni, theo do tai muc 1 
phán IVquy djnh ye cong tác thu dung, diêu trj và cách lyy té: "Tang 1. Thu dung 
cách ly, diêu trj ngu'&i bnh CO VID-19 triu chthig nhç và khóng triu chthig tgi 
Cci sá thu dung, diêu trj COVID-19 va Cci sà thu dung, diéu trj cách ly tç2p trung 
tgi cç5ng dông trên co' th mô hInh Trzm y tê hru d5ng ". Dông thôi Sà Y tê dé nghi 
Si Lao dng — Thuong binh và Xã hi xem xét, tham mini báo cáo UBND Thành 
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ph hrning dn v trInh tir, thu tic phê duyt kinh phi h trg các tru&ng hçip là FO 
duqc diêu trj cách ly tp trung tai  các  tram  yté km dng. 

D kjp thi tham mini UBND Thành pM v trInh tir, thU tiic, M s M trçl cac 
tru1ng hqp là FO diu trj cách ly tp trung tai  các Trtm y t km dng. Sâ Lao dng 
— Thinmg binh và Xã hi dã có Van bàn s 589/SLDTBXH-LDTLBHXH ngày 
10/02/2022 và Van bàn s6 653/SLDTBXH-LDTLBH.XH ngày 15/02/2022 gUi 
Si Y t, SU Tài chinh xin kin v trInh t1r, thu tçic, M sci M trçl di vOi FO diu 
trj tti các co sU thu dung, diu trj tai cong dng trén Co sU mô hInh tram y t lixu 
dng. 

Trén Ca sU tng hçip ni dung gop cUa Sâ Y t tai  Van bàn s 854/SYT-
KHTC ngày 21/02/2022, SU Tài chInh tai  Van bàn s 1020 CV/STC-TCHCSN 
ngày 25/02/2022 (co bàn ch%ip kern theo). D kjp thôi giài quyt chInh sách M trçi 
theo quy djnh tai  Ngh quy& s 68/NQ-CP và Nghj quyt s 128/NQ-CP cUa 
ChInh phU di vói các tri.rng hqp FO dugc diu trj cách ly tp trung tai  các  Tram 
y t km dng. Sâ Lao dng — Thixang binh và Xâ hi kinh d nghj UBND Thành 
pM xem xét, chap thun v trInh tçr, thU tVc,  M so M trçr di vi FO diu trj tai 
các ca sà thu dung, diu trj tai cong dng trén Ca si mô hInh Tram y t km dng 
trên dja bàn thành pM, ciii th nhu sau: 

"Di vó'i tru'&ng hçrp FO dirçrc diu trj cách ly tp trung tii các Tram y t 
liru dng thI trInh tip, thu tiic, h s1 htr&ng chInh sách M trq theo Nghj quyt 
s 681NQ-CP ngày 01/7/2021 Va Ngh quyt s 128/NQ-CP ngày 08/10/2021 
cüa ChInh phü dirçrc thtrc hin theo quy dlnh  ti dim d khoãn 10 Diu 1 Quyt 
ctjnh s 5073/QD-UBND ngày 02/12/202 1 cüa UBND thành pM Ha Ni sfra 

x . A ( • . doi, bo sung mQt so dieu tii Quyet d!nh  so 3642/QD-UBND. 

SU Lao dng — Thuang binh và Xâ hi kInh trInh UBND Thành pM xem 
xét, ban hành van bàn chi dao (co dir thâo Van bàn gUi kern theo)./.  J_ 

No'inhân: 
- Nhix trên; 
- D/c Giám dc S& (dbáo cáo); 
- PGD Sâ Nguyen Quoc Khánh; 
- Các S&: Y tré, Tài chInh; 
- Li.ru: VT, LDTLBHXH. 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOc 



SAO Y; Sâ Lao dng TBXH Ha Ni; 11/02/2022 16:27:34 

UBND THANH PHO HA NOI 
S% LAO BONG - THUNG BINIH 

VA xA 1101 

S6:5 5 /SLfJTBXH-LDTLBHXH 

V/v trmnh tr, thu tiic, h sci h trq dM 
vth FO ctiêu frj tai  các Ca sâ thu dung, 
diêu frj ti cong dông trên ca s6 mô 

hlnh Trun y tê km dng. 

Kmnhgiri: 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p — Tir do — Hnh phüc 

Ha NQi, ngày iO tháng 02 nám 2022 

- S&Ytê; 
- Sâ Tài chInh. 

Sâ Lao dng - Thuang binh và Xà hi nhn &rqc Cong vn s6 617/SYT-
KHTC ngày 28/01/2022 cüa Sâ Y t v trmnh tir, thu tçic, ho sa h trçl dOi vâi FO 
diu tn ti cac ca sâ thu dung, diêu tn tai cong dông trén cci sâ mô hinh tr?ln ytê 
luu dng. Sâ Lao dng - Thuxxng binh và XA hi có kiên nhux sau: 

Thirc hin Nghj quyt s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cUa ChInh phU v mt 
s chInh sách h trçi ngu&i lao dng và nguM sfr d1ing lao dng gp khó kh.n do 
di djch COVID-19, Nghj quyêt so 126/NQ-CPngày 08/10/2021 cüa Chmnh phU 
sira dOi, bô sung Ngh quyêt so 681NQ-CP; Quyet dnh so 23/2021/QD-TTg ngày 
07/7/202 1 cüa Thu ttthng Chmnh phü quy djnh ye vic thirc hin nt so chmnh 
sách h trq nguôi lao dung và ngir&i s1r diing lao dung gp khó khn do di djch 
COVID-19, Quyêt djnh sO 33/2021/QD-T1Tg ngày 06/11/2021 cüa Thu kràng 
Chinh phü sira dôi, bô sung Quyét djnh so 23/202 1/QD-TTg. S& Lao dng — 
Thircrng binh và Xâ hOi  dâ phôi hçip vâi các s&, ngành lien quan và UBND các 
qun, huyn, thj xã kjp thyi tham mun UBND Thành phô ban hành Quyêt djnh 
so 3642/QD-UBND ngày 2 1/7/2021 cüa UBND thành phô Ha Ni ye vic thrc 
hin mOt  so chInh sách ho trq ngithi lao dng và ngix&i sfr ding lao dng gp khó 
kh.n do dai  djch COVID- 19 trên dja bàn thành phô Ha Ni, Quyêt djnh so 
5073/QD-UBND ngày 02/12/202 1 cüa TJBND thành phO Ha Ni süa dôi, b 
sung mOt  so diêu ti Quy& djnh s 3642/QD-UBND, trong do d quy djnh ye 
trInh tir, thu t%ic phê duyt ho sa ho trci các tru&ng hqp là FO, Fl trên ca s& tong 
hçip kiên cUa S& Y tê (Van bàn so 20598/SYT-K}{TC ngày 26/11/2021). 

Ti Cong van s 617/SYT-KHTC cüa S& Y t có ni dung: Ngày 
23/11/2021, UBND Thành phô ban hành Phu'ong an so 263/PA- UBND dáp thig 
thu dung diêu trj "thIch an toàn, linh hoqt, kiêm soát hiu qua djch GOVID- 
19" trên dja bàn thành phO Ha N3i, theo do tqi mic 1 p/ian IV quy a'/nh ye cOng 
tác thu dung, diêu trj và cách ly y tê. "Tang 1: Thu dung cách ly, diêu trj ngw&i 
bnh COVJD-19 triu ch&ng n/ic và không triu chthig tgi Ca s& thu dung, diêu 
trj COVID-19 và Co th thu dung, diêu / cách ly tp trung 4i1 cc5ng dOng frên co 
sO' mô hInh Trçzm y ti Iwu tt3ng ". DOng thai So Y tê dê nghj SO' Lao dng—
Thwong binh và Xc hi xem xét, tham mwu báo cáo UND Thành phO hwOng dan 



ye trInh t, thi tyc phê duyt kinh phi ho trçi các tru'Ong hcip là FO ditçic diêu trj 
cách ly tp trung tqi các trgm yté htu &?ng. 

Trên Co s& Cong van s 617/SYT-KHTC ci'ia S& Y t dé kp thè'i tham mru 
UBND Thãnh phô ye trinh tir, thu tiie, ho so h trçY các tnrông hcrp là FO dieu trj 
each ly  tp trung tai  các Trtm y tê luu ctng. Si Lao dng — Thuorg binh và Xã 
hi dé nghj S Y tê, Sâ Tài chInh cho kiên dôi vói ni dung sau: 

Di vó'i truô'ng h9'p FO dtr9'c diu trl  each ly tp trung tii các Trim y t 
lu'u dng thI trInh tiy, thu tiic, h so' h trq tin an thrc hin theo quy djnh 
ti dim d khoãn 10piu 1Quyt dlnh  s 50731QD-.UBND ngày 02/12/2021 
cua TJBND thanh pho Ha NQI su'a doj, bo sung m9t so theu ti Quyet dnh so 
3 642/QD-UBND. 

Van ban gop d nghj gui u Lao dng — Thucing binh và Xà hi truO'c 
14h ngày 14/02/2021 dê tong hçip báo cáo UBND Thành phô./. 

No'i n/ian: 
-Nlurtrên; 
- JJBND Thành ph; (dê 
- Die Giám dc So; báo cáo); 
- PGD SO Nguyen Quc Khánh; 
- PhOng KHTC thuc S&; 
- Ltru: VT, LDTLBHXH. 

KT.GIAMDOC 
PHO GIAM DOC 

 

Nguyn Quc Khánh 



Kbài: SàYtê 
Email: vanthu_soythanoi.gov.vn 
Ngày ks': 21/02/2022 18:11:03 +07:00 

UBND THANH PHO HA NQI CQNG 
SIYTE 

S& S5f/SYT-KHTC 
V/v trmnh tir, thu tic, ho s h trq 
d6i vcM FO diu trj ti cáo c sâ 

thu dung, diu trj tai cn dMg trên 
Co sà mô hInh Trm ytO lint &ng 

KInh gi: Sâ Lao dng Thtrmg binh và Xâ hi 

Sâ Y t nhn duçic Cong van s 589/SLDTBXH-LDTLBHXH ngày 
10/02/2022 cüa S& Lao dng Thtrng binh và X hi v vic trInh t11, thU t11c, 

h sci h trq di vói FO diu trj tai  cáo ca s thu dung, diêu trj tai cong dOng 
trên ca s& mô hIrth Tram yté 1trudn. Theo do, S& Lao dng Thiwng birth và 
X hi dê nghj Sâ Y tê cho ' kiên dOi v&i ni dung: "DOi vO'i trwdng hQp FO 
dwQ'c diu trj cách ly tp trung tgi các Trgm y tê hru dng thi trInh t, th tic, 
hd sd ho 1rç tiên an thrc hin theo quy djnh tgi diem d Khoán 10 Diêu 1 Quyêt 
a'jnh so 5073/QD-UBND ngày 02/12/2021 cüa UBND Thành phO tha dOi mt 
so diéu tqi Quyet d.inh so 3642/QD-UBND". 

Sau khi nghien cfrü, Sci Y tá có kin nhi.r sau: Theo quy djnh tai  Nghi, quy& 
so 68/NQ-cP ngày 01/7/202 1, Quyêt dnh s6 23/2021/QD-TFg ngày 07/7/202 1, 
Qu,yêtdjnh s 33/20211QD-T1Tg ngày 06/11/2021 cUa ThU tixthig ChInhphU, ngoAi 
che d9 ho trq tien an, cac doi tisqng FO Ia tre em, ngum cao tuol, ngi.wi khuyet tat 
dtrçxc ho trçl them mt lan mUc 1.000.000 dôngIngi. VI 4y, nêu chi quy djnh ye 

trInh tir, thU tic ho s h trçr tiên an theo Cong van so 589/SLDTBXH- 
LDTLBHIXH nôu trên thI chua dam báo dU tth-ih tr, thU tiic ho trçi các ché dO cho 
d6i tlicxng FO. 

Sâ Y t có kin sUa di thành: "Dô'i vOl tru'Ong hcip FO dc diu trf 
cdch ly tptrung tgicác Trgmy tê' iwu dng thI trInh ty', thi 4ic, ho so' thyv hin 
theo quy djnh tn them d Khoan 10 Dzeu 1 Quyet djnh so 5073/QD-UBND ngay 
02/12/2021 cja UBND Thành phO tha dOi mt sO diêu tçii Quyêt djnh sO 
3642/QD- UBND ". 

Trén day là kin cUa S& Y t di v6i nOi  dung Cong vn s 
589/SLDTBXH-LDTLBHXH cUa S Lao dng Thucing binh và Xä hOi.  Sâ Y té 
dé nghj Sà Lao dng Thrnmg birth và XA hOi  xem xét theo quy djnh. 
Ndinhn: 4, 
- Nhtr trén; 
- UBND Thành phi (d báo cáo); 
- S& Tài chlnh (d ph6i hcrp); 
- Cáo d/ POD Sâ Y té (dé ph/hap chi do); 
- Liru: VT, TCCB, KHTC.1  

QI ciiii NG}IIA VIT NAM 
Doe Ip - Tir dQ - Hanh phUc 

Ha Nç$i, ngàyf tháng 02 nám 2022 
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