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                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:               /TTr-UBND 
 

 Triệu Phong, ngày     tháng    năm 2022 

TỜ TRÌNH 

V/v kiến nghị hỗ trợ chế độ đối với người tham gia điều trị bệnh nhân 

Covid-19 theo Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ 

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị 

 

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Triệu 

Phong diễn biến hết sức phức tạp. Các ca F0 tăng cao, lực lượng y tế tham gia điều 

trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 làm việc hết sức vất vả, tuy nhiên chế độ hỗ trợ 

còn nhiều bất cập.  

Cơ sở điều trị Covid-19 tại Nhà khách UBND huyện Triệu Phong, sau hơn 1 

tháng thành lập đã tiếp nhận điều trị 202 bệnh nhân, điều trị khỏi bệnh cho 128 

bệnh nhân, còn điêu trị 74 bệnh nhân; Số bệnh nhân F0 nhẹ, không triệu chứng 

đang điều trị tại nhà ở các xã, thị trấn là 183 bệnh nhân. 

Theo Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ về việc 

điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng chống dịch 

Covid-19, một số chế độ phụ cấp cho người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị, 

chăm sóc người nhiễm Covid-19, người làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị 

Covid-19, người làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế, theo dõi người 

nhiễm Covid-19 tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn… chỉ có tại Thành phố 

Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương được hưởng chế độ, chính 

sách; các tỉnh còn lại không được áp dụng hưởng chế độ chính sách trong đó có 

tỉnh Quảng Trị và huyện Triệu Phong. 

Vì vậy, UBND huyện Triệu Phong kính đề nghị UBND tỉnh kiến nghị 

Chính phủ, Bộ Y tế cho phép thực hiện Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 

19/11/2021 của Chính phủ tại huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị. 

Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PCD tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Sở Tài chính; 

- TV Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- TV BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- CPVP, CV;  

- Lưu VTUB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Vũ 
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