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Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Sở Y tế nhận được Văn bản số 1283/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 28
tháng 7 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị
cung cấp chính xác chi phí người dân cần chi trả trong thời gian thực hiện cách
ly. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Y tế phối hợp
cung cấp các thông tin liên quan đến chi phí mà người dân cần phải chi trả nếu
muốn trở về Kon Tum, cụ thể như sau: - Thời gian cách ly (tại cơ sở cách ly tập
trung/cách ly tại nhà) bao nhiêu ngày? - Xét nghiệm bao nhiêu lần? Chi phí xét
nghiệm người dân phải trả là bao nhiêu? - Chi phí chi trả trong thời gian cách ly
là bao nhiêu.
Sở Y tế có ý kiến như sau:
1. Về thời gian cách ly (tại cơ sở cách ly tập trung/cách ly tại nhà) và
số lần xét nghiệm:
Căn cứ Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y
tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều
trị bệnh nhân COVID-19; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon
Tum đã có Văn bản số 3160/CV-BCĐ ngày 15 tháng 7 năm 2021 về việc hướng
dẫn thời gian cách ly và quản lý ca COVID-19 dương tính, cụ thể như sau:
- Thời gian cách ly: Áp dụng cách ly y tế tập trung 14 ngày (cho tất cả
các đối tượng cách ly tập trung) và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu
trú 14 ngày tiếp theo (tổng cộng 28 ngày), kể từ 0 giờ 00, ngày 16/7/2021 (trừ
trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập
cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch
COVID-19 và của Bộ Y tế).
- Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2: Đối tượng nhập cảnh (kể cả nhập
cảnh trái phép) lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày thứ 1, 14, 21, 28 của cách ly
tập trung và theo dõi sức khỏe; đối tượng cách ly tập trung khác lấy mẫu xét
nghiệm vào các ngày thứ 1, 5, 14, 21, 28 của cách ly tập trung và theo dõi sức
khỏe (đối tượng này có thể chỉ định thêm những lần khác tùy thuộc vào yếu tố
nguy cơ).
2. Về chi phí người dân phải chi trả

2
Tại Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021
của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù
trong phòng, chống dịch COVID-19, 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
a) Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả
các chi phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.
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.
Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét, quyết định./.
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