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QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm COVID-19
và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19
______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 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;
Căn cứ Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính về
việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em;
Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-LĐTBXH ngày 23/9/2014 của Bộ trưởng Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định nội dung và định mức chi
của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trẻ em và Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em
Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và trẻ em phải cách
ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 theo quyết định của cơ quan có
thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể như sau:
- Số lượng trẻ em được hỗ trợ: theo danh sách trẻ em bị nhiễm COVID-19
và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 theo quyết định
của cơ quan có thẩm quyền từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
- Định mức hỗ trợ: theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày
08/02/2021 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.
- Nguồn kinh phí: nguồn của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (vận động và tích
lũy năm 2021).
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Điều 2. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thủ tục hỗ trợ cho trẻ em và thanh
quyết toán ngay sau khi kết thúc hoạt động hỗ trợ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám
đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
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