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THÔNG BÁO 

Về việc nộp hồ sơ trẻ em cách ly y tế do ảnh hưởng của dịch Covid 19 

 
 

 Thực hiện Nghị định số 68/ NĐ - CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 về mộ số 

chính sách hộ trợ người lao động và người sử dụng lao động do đại dịch Covid 19. 

 Nay UBND xã Kỳ Phong thông báo cho người dân có trẻ em cách ly y tế do  

ảnh hưởng Covid 19 bị F0, F1 trên địa bàn xã Kỳ Phong một số nội dung sau: 

 1. Đối tượng đề nghị hộ trợ: Trẻ em cách ly bị F0, F1 do ảnh hưởng của dịch 

covid 19, sinh từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 12 năm 2021. 

 2. Mốc thời gian cách ly được tính từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021. 

 3. Hồ sơ gồm: - Quyết định cách ly do bị F0, F1. 

                                  - Giấy xác nhận hoàn thành cách ly. 

                                  - Giấy khai sinh. 

 Thời gian nộp hồ sơ về UBND xã Kỳ Phong chậm nhất đến hết ngày 25 

tháng 12 năm 2021. (Hộ gia đình có trẻ em cách ly trực tiếp nộp hồ sơ về đồng chí 

Trần Hải Đăng, Công chức văn hóa chính sách xã) 

 Nhận được thông báo này đề nghị Ông ( bà) có tên trên thông báo rộng rãi 

cho người dân biết để làm thủ tục. 

 Sau thời gian trên mà hộ gia đình nào không nộp hồ sơ về UBND xã thì hộ 

gia đình đó chịu hoàn toàn trách nhiệm./. 

 

        Nơi nhận:                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
     - Như kính gửi;                                                                                   KT. CHỦ TỊCH 

       - Lưu VP.                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 
     Gửi VB điện tử. 
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