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Số             -CV/TU 
Về hỗ trợ tiền ăn trong thời gian cách ly đối với 

người không có khả năng chi trả 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   
Ninh Thuận, ngày         tháng  8  năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

 

Ngày 13/8/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

có văn bản số 993/MTTQ-BTT về việc xin chủ trương hỗ trợ tiền ăn trong thời 

gian cách ly tập trung đối với người không có khả năng chi trả. Về vấn đề này, 

Thường trực Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương hỗ trợ tiền ăn trong thời gian cách ly tập trung đối với 

người không có khả năng chi trả (ngoài đối tượng được hỗ trợ tại Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ) theo đề nghị của 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại văn bản số 

993/MTTQ-BTT.  Nguồn kinh phí thực hiện trích từ Quỹ vận động, phòng 

chống Covid-19 tỉnh.  

Lưu ý, đối tượng phải được rà soát kỹ lưỡng, chặt chẽ, đảm bảo công bằng, 

không trùng lắp, là những trường hợp thật sự khó khăn chưa được nhận hỗ trợ 

theo các chế độ khác của Trung ương và của tỉnh. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo, giám sát việc thực hiện hỗ trợ đảm bảo kịp thời, công khai, minh 

bạch, đúng đối tượng và đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện cho Thường 

trực Tỉnh ủy. 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Như trên, 
- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hậu 
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