
 

 

    

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

Số:        /UBND-VP  

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

chính sách hỗ trợ đối tượng F1 

bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Cao Lộc, ngày       tháng 01 năm 2022 
 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn 

Ngày 06/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc ban hành Công văn số 

3461/UBND-VP về việc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng F0, F1 cách 

ly y tế phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

 Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại còn nhiều hồ sơ thuộc đối tượng F1 chưa 

hoàn thiện để hưởng hỗ trợ. Để đảm bảo đúng tiến độ thực hiện hỗ trợ theo yêu cầu 

của Ban Chỉ đạo phòng Chống dịch COVID-19 và Nghị quyết của Chính phủ. 

UBND huyện Cao Lộc yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát số người cách ly F1 là trẻ em, người cao tuổi, 

người khuyết tật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19, khẩn trương hướng dẫn các đối tượng F1 bị ảnh hưởng đủ điều kiện 

lập danh sách, hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ; thẩm định, trình UBND huyện phê 

duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng quy định.  

Hồ sơ gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước 

ngày 10/01/2022. Nếu quá thời hạn trên, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn sẽ chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện đối với các trường hợp không được 

hưởng hỗ trợ theo quy định. 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HU, TT HĐND huyện; (b/c) 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp 

huyện, cấp xã/thị trấn; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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