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             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Phú Thọ, ngày        tháng 8 năm 2021 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch  

COVID - 19 đợt 2, năm 2021 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 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; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19; 

Căn cứ Thông báo số 348-TB/TU ngày 09/8/2021 của Thường trực Tỉnh ủy 

Phú Thọ về việc hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19;  

Căn cứ Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân dân tỉnh Phú Thọ về quy định hỗ trợ đối với người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại 

các Tờ trình số: 69,70 /TTr- SLĐTBXH ngày 24/8/2021,               

    

QUYẾT ĐỊNH: 
 

        Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19, đợt 2 năm 2021, như sau:  

1. Hỗ trợ đối tượng điều trị do nhiễm COVID-19 (F0): 06 người, số tiền 

8.800.000 đồng (Chi tiết có Biểu số 01 kèm theo). 

2. Hỗ trợ đối tượng người cách ly y tế tập trung để phòng, chống COVID - 

19 tại Cơ sở cách ly y tế tập trung (F1): 148  người, số tiền 160.800.000 đồng 

(Chi tiết có Biểu số 02 kèm theo). 

3. Hỗ trợ trẻ em điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) và cách ly y tế để 

phòng, chống dịch COVID-19 (F1): 02 người, số tiền 2.000.000 đồng (Chi tiết 

có Biểu số 03 kèm theo). 
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4. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp động lao động mất việc làm 

(lao động tự do): Tổng số 10 người, số tiền 8.750.000 đồng (Chi tiết có Biểu số 04 

kèm theo). 

5. Hỗ trợ hộ kinh doanh: Tổng số 06 hộ, số tiền 18.000.000 đồng (Chi tiết có 

Biểu số 05 kèm theo).   

6. Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19: Tổng số 

02 người, số tiền: 7.420.000 đồng (Chi tiết có Biểu số 06 kèm theo).  

Tổng số: 160 người và 06 hộ kinh doanh với tổng số tiền hỗ trợ là 

205.770.000 đồng (Hai trăm linh năm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn). 

- Giao Sở Tài chính cân đối, cấp phát nguồn kinh phí và thanh, quyết toán 

theo quy định hiện hành. 

       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Phú Thọ; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành, thị căn cứ Quyết định thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ LĐTBXH (B/c); 

- TT: TU, HĐND (B/c); 

- Các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh; 

- Các Huyện, Thành, Thị ủy; 

- CVP, các PCVP; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, VX5. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Quang 
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