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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  2672 /STC-NS 
V/v hướng dẫn thu phí cách 

ly y tế tập trung 

An Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc thu phí cách ly y tế tập trung; 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1083/UBND-

KGVX ngày 14/10/2020 về việc thu phí tạm thời cách ly y tế tập trung, trong đó 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn việc thu, chi; theo dõi, cập 

nhật hướng dẫn từ Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền để kịp 

thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện, 

Sở Tài chính hướng dẫn việc thu phí cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh 

đối với các trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Công văn số 1083/UBND-KGVX 

ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh như sau: 

1. Đối tượng thu: Người nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly tập 

trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, sơ sở khác do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung. 

2. Nội dung thu và mức thu: 

- Tiền ăn: mức thu là 80.000 đồng/ngày/người. 

- Chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 

40.000 đồng/ngày/người. 

3. Đơn vị thực hiện thu: Các cơ sở cách ly có trách nhiệm thu phí. 

4. Chứng từ thu: Đơn vị thực hiện thu phí sử dụng Biên lai thu tiền mẫu 

số C45-BB ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 

của Bộ Tài chính (đính kèm Công văn này). 

5. Quản lý và sử dụng số tiền thu phí cách ly y tế tập trung: 

- Cơ sở cách ly thực hiện thu phí theo mức thu và nội dung thu tại khoản 

2 Công văn này, tự quản lý số tiền thu phí hoặc nộp vào tài khoản tiền gửi của 

đơn vị quản lý cơ sở cách ly mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương 

mại tùy theo điều kiện thực tế sao cho thuận lợi cho đơn vị trong việc quản lý số 

tiền thu phí cách ly. 

- Cơ sở cách ly sử dụng số tiền thu phí cách ly để tổ chức đảm bảo tốt 

việc ăn, ở và nhu cầu sinh hoạt cho người bị cách ly trong thời gian cách ly y tế. 



- Các cơ sở cách ly hoặc đơn vị quản lý cơ sở cách ly phải cử người mở 

sổ sách theo dõi tiền thu phí cách ly và nội dung chi từ số tiền thu phí này đảm 

bảo không được thực hiện thu, chi ngoài phạm vi nội dung quy định và công 

khai minh bạch khi có yêu cầu, vướng mắc của người bị cách ly. 

6. Các nội dung khác về thu phí cách ly y tế tập trung thực hiện theo Công 

văn số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ và Công 

văn số 1083/UBND-KGVX ngày 14/10/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung về việc thu phí cách ly y tế tập 

trung trên địa bàn tỉnh như trên. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng 

mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh xử lý./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

-  Ban Giám đốc; 

-  Phòng TCHCSN; 

- Lưu VT, PNS. 
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Đã ký 

 

 

Nguyễn Điền Tân 
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