UBND TỈNH GIA LAI
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3585 /SYT-KHTC

Gia Lai, ngày 02 tháng109 năm 2021

V/v hỗ trợ kinh phí tiền ăn cho
bệnh nhân điều trị Covid-19 trên
45 ngày ở các cơ sở điều trị .

Kính gửi:
- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai;
-Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai.
Căn cứ Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ
quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại
dịch Covid-19. Tại Điều 26 khoản 1. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối
với các trường hợp người điều trị nhiễm Covid-19( F0), từ ngày 27/4/2021 đến
31/12/2021 thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày;
Theo tờ trình số 29/TTr-BVDC ngày 14/9/2021;số 184/TTr-BVCS3 ngày
18/9/2021; số 430/TTr-BV ngày 23/9/2021 của Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện điều trị
Covid-19 cơ sở 3 và cơ sở 2 về việc xin cấp bổ sung kinh phí tiền ăn cho bệnh nhân
điều trị trên 45 ngày của bệnh nhân điều trị Covid-19;
Qua triển khai công tác điều trị tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19,
thực tế có nhiều trường hợp bệnh nhân không đủ điều kiện xuất viện sau 45 ngày điều
trị. Do đó, về nguyên tắc từ ngày điều trị thứ 46 trở đi thì người bệnh phải tự chi trả
tiền ăn. Tuy nhiên, các bệnh nhân này hầu hết là các trường hợp khó khăn, không tự
đảm bảo chi phí tiền ăn, nên bệnh viện đã phải tự ứng kinh phí để tiếp tục hỗ trợ tiền
ăn ngoài mức quy định cho các đối tượng này để tiếp tục duy trì điều trị.
Sở Y tế kính đề nghị UBND tỉnh Gia Lai, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
Covid-19 tỉnh Gia Lai, xem xét cho chủ trương hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân điều trị
Covid-19 trên 45 ngày ở các cơ sở điều trị.
Sở Y tế trân trọng kính trình./.
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- Sở Tài chính;
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