ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1083/UBND-KGVX

An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thu phí tạm thời cách ly
y tế tập trung

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số
7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thu phí
cách ly y tế tập trung,
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có liên
quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc thu phí
tạm thời cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, cụ thể như sau:
1. Về chi phí cách ly:
a) Trường hợp các chuyên gia, doanh nghiệp, đối tác… nhập cảnh vào An
Giang có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn
làm nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận thì cá nhân
tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly cho khách sạn,
resort, cơ sở khác theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định.
b) Trường hợp người nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly tập trung
tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, sơ sở khác do cơ quan nhà
nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung phải tự chi trả các chi phí
sau đây:
- Chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/ngày.
- Các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là
40.000 đồng/ngày.
2. Về chi phí xét nghiệm và khám chữa trong thời gian cách ly:
a) Tất cả các trường hợp nhập cảnh vào An Giang phải chấp hành chỉ định
xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo
mức giá dịch vụ y tế hiện hành.
b) Các nội dung thu phí khám, chữa bệnh còn lại đã được quy định chi tiết
tại công văn số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ,
yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức thực hiện.
3. Đối với các trường hợp người nhập cảnh vào An Giang qua các cửa khẩu
biên giới Campuchia thuộc diện khó khăn về tài chính, không có khả năng chi
trả thì tạm thời chưa thu phí cách ly tập trung. Các cơ sở cách ly tập trung có

trách nhiệm lập danh sách cụ thể từng trường hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh được biết và tổng hợp báo cáo, xin ý kiến của
Ban Chỉ đạo quốc gia.
Trước mắt, các chi phí cách ly, chi phí xét nghiệm, khám chữa bệnh trong
thời gian cách ly tập trung tạm thời do ngân sách nhà nước thanh toán và chờ
hướng dẫn cụ thể của cơ quan cấp trên.
4. Thời điểm áp dụng các quy định nêu trên kể từ ngày 15 tháng 10 năm
2020.
5. Tổ chức thực hiện:
a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố
phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc thu phí cách ly y tế tập
trung trên địa bàn tỉnh theo quy định, đảm bảo đạt hiệu quả.
b) Giao Sở Tài chính hướng dẫn việc thu, chi; theo dõi, cập nhật hướng dẫn
từ Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời hướng dẫn
các cơ quan đơn vị thực hiện, đảm bảo đúng quy định.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có liên quan và UBND
các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận :
Như trên;
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
LĐ VPUBND tỉnh;
Phòng: KGVX, TH, KTTH;
- Lưu: VT.
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