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THÔNG BÁO
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0904 288 544 về việc
tạm ứng tiền ăn trong điều trị Covid -19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền
trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh
Ngày 31/12/2021, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh do UBND thị xã
Phú Mỹ chuyển đến, từ số điện thoại 0904 288 544 trên hệ thống Đường dây
nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội dung như sau:
- “Người dân có số điện thoại 0904 288 544 phản ánh: Hiện tại khi điều trị
và cách ly ở Trung tâm văn hóa Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, nơi đây họ điều trị F0
cho các bé từ 01 tháng tuổi đến 05 tuổi và có phụ huynh theo cùng. Tuy nhiên,
ngày 30/12/2021, họ được chuyển về Bệnh viện Y học cổ truyền và thu tiền viện
phí F0 là 1.500.000 đồng/người, còn F1 là 2.000.000 đồng/người. Mọi người ở
đây đều là dân lao động, công nhân và thợ hồ nên họ không có khả năng chi trả.
Nay thay mặt tất cả các người trong khu điều trị này, người dân gọi lên ĐDN
hỏi xem các trường hợp như vậy có được hỗ trợ miễn phí không? Mong cơ quan
chức năng xem xét và giải quyết giúp.
Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Y tế chuyển thông tin phản ánh
đến Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ và Bệnh viện Y học cổ truyền tiến hành xác
minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:
I. Kết quả xác minh
- Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một
số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do
đại dịch Covid-19. Theo đó, người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) được hỗ
trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế
nhưng tối đa 45 ngày; người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000
đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày; thời gian áp dụng từ ngày
27/04/2021 đến 31/12/2021.
- Từ ngày 01/01/2022, tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 16/NQ-CP
ngày 08/02/2021 của Chính phủ Quy định về chi phí cách ly y tế, khám, chữa
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bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Nghị
quyết 16/NQ-CP). Tại điểm b, khoản 5, Điều 1 Nghị định 16/NĐ-CP quy định:
“5. Người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập
trung theo yêu cầu phòng, chống dịch
b) Trường hợp cách ly 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 chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở
cách ly y tế tập trung; còn các khoản chi phí sau đây được ngân sách nhà nước
bảo đảm:
Chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách
ly y tế đến cơ sở cách ly y tế tập trung;
Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2;
Chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung
(nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn
miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí
khác) với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày.
Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ
cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí quy
định tại điểm b khoản này, bao gồm cả tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày.
Ngày 29/12/2021, Bệnh viện Y học cổ truyền có Thông báo 53/TB-YHCT
về việc thu tiền ăn hàng ngày đối với các trường hợp F0 tại cơ sở 2 – Bệnh viện
dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19. Tại mục 3 Thông báo 53/TB-YHCT của
Bệnh viện Y học cổ truyền có nêu:
Nhằm tạo sự thuận lợi và sự kịp thời cho Quý bệnh nhân và Bệnh viện,
Bệnh viện xin thông báo sẽ thực hiện thu tạm ứng tiền ăn của bệnh nhân kể từ
ngày 01/01/2022 với mức 2.000.000 đồng/bệnh nhân. Trong trường hợp chi phí
tiền ăn vượt số tiền tạm ứng bệnh viện sẽ thực hiện thu thêm tiền tạm ứng.
- Ngày 30/12/2021, người dân được chuyển vào cơ sở cách ly điều trị
Covid-19 Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện yêu cầu người dân đóng tạm
ứng tiền ăn cho thời gian điều trị từ ngày 01/01/2022 theo quy định của Nghị
quyết 16/NQ-CP.
II. Kết luận
Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, nhận thấy:
- Ngày 30/12/2021, người dân được chuyển vào cơ sở cách ly điều trị
Covid-19 Bệnh viện Y học cổ truyền. Như vậy, bệnh viện yêu cầu người dân
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đóng tạm ứng tiền ăn cho thời gian điều trị từ ngày 01/01/2022 là đúng quy định
của Nghị quyết 16/NQ-CP.
- Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ
cận nghèo theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 1 Nghị định 16/NĐ-CP thì
được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí quy định, bao gồm cả tiền ăn 80.000
đồng/người/ngày.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền nội dung thay
đổi chế độ hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân Covid-19 giữa Nghị quyết 68/NQ-CP và
Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ tại các cơ sở cách ly y tế tập trung.
Sở Y tế thông báo đến người dân được biết./.
(Thông báo này thay thế Thông báo số 19/TB-SYT ngày 25/01/2022 của Sở
Y tế)
Nơi nhận:
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