
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:         -CV/TĐTN-TCKT 
“V/v nguồn chi, mức chi thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh 

 

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 Quyết định số 153/QĐ-BCĐ, ngày 30/7/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ huyện 

Trà Cú phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ổn định sản xuất, đời sống của nhân 

dân trên địa bàn; 

Căn cứ Công văn số 3709/UBND-KGVX, ngày 27/8/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đội hình Thanh niên tình nguyện phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 hỗ trợ huyện Trà Cú; 

Căn cứ Công văn số 3658/UBND-NC, ngày 25/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ nhân sự phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; 

Căn cứ Công văn số 1795-CV/TĐTN-PT, ngày 31/8/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn về việc giới thiệu nhân sự phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; 

Căn cứ Công văn số 934/UBND-VP, ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Trà Cú về việc thống nhất thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện 

nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hỗ trợ huyện Trà Cú; 

Được sự thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn đã tiến hành thành lập Đội hình Thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 hỗ trợ huyện Trà Cú để tham gia hỗ trợ đo thân nhiệt, ghi thông tin ở 

các chốt kiểm tra y tế, tham gia hỗ trợ công tác hậu cần và các nhiệm vụ khác về 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Trà Cú. Đồng thời, 

giới thiệu 02 tình nguyện viên hỗ trợ cho Tổ công tác của Bộ Y tế thực hiện việc 

thống kê phân tích dữ liệu. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xin vận dụng mức chi theo điểm b khoản 6 Điều 

2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ quy định chế độ bồi 

dưỡng đối với tình nguyện viên tham gia chống dịch trong thời gian có dịch Covid-

19: “Mức 130.000 đồng/người/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực 

tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch” cho tình nguyện viên tham 

gia Đội hình Thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hỗ trợ 

huyện Trà Cú và 02 tình nguyện viên hỗ trợ Tổ công tác của Bộ Y tế. 



Nguồn chi: từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp của Tỉnh đoàn được giao 

năm 2021. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Sở Tài chính xem xét cho ý kiến để Tỉnh 

đoàn có cơ sở thực hiện phần kinh phí nêu trên./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lưu TCKT. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Trần Trí Cường 
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