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UY BAN NHAN DAN
THANH P11(3 BA NANG
S&

/QD-UBND

CONG HOA xA 1191 CHU NGHTA YIT NAM
Bc 1p - Ti do - Hnh phác
Dà N&ig, ngày .21 tháng ,.'O nám 2021

QUYET B!NH
V vic thành 1p Ban ChI io phizc hi và phát trin kinh t - xã hi
trong bi cänb thich frng an toàn, linh hot, kim soát hiu qua djch COVTD-19
trén dla bàn thành ph Ba Nng
CRiJ TJCH UY BAN NIJAN DAN TIIANH P11(3 BA NANG
Can ci Lut T chc chInh quyn dja phwo'ng ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cii' Lu2t tha ät02t, bd sung mt so dteu cia Lugt TO chic GhInh phü và Lut
TO chzc chInh quyn djaphuong ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Can ci Nghj quylt so' 08-NQ/TU ngày 30 tháng 7 nám 2021 cia Ban thw&ng
vy Thành iy v tang cw&ng mt so' bin pháp cd'p bach, chdng dfch COVID-19 t
dja bàn thành pM Dà N'ng.
Can cü C'hi thj so' 08/CT-UBND ngày 28 tháng 9 nám 2021 cia UBND t
pM vj thcc hin chi trwong "ThIch &ng an toàn, linh hoqt, kie2m soát hiçu qua
COVID-19" trên dja bàn thànhpho'Dà Nàng trong tInh hInh hin nay.
Can ci Chi thj so' 27/CT-TTg ngày 03 tháng 10 nám 2021 cüa Thz tztóng
ChInh phi v vic phyc hi san xudi tgi các khu vicc san xudt cOng nghip trong hOt
cánh phông, chOng dich bénh COVID-19,
Can cz Quyê't djnh 4980/QD-UBND ngày 02 tháng 7 nám 2010 cüa Chz tich
Uy ban nhân dan thành pM Dà Náng ban hành Quy cM thành lap, to2 chic và hoçit
d5ng cza các to' chzc phO'i hçip lien ngành thu5c thOrn quyn quyê't djnh cia Chi
tfch Uy ban nhán dan thànhpMDà Nng,
Theo d nghj cia Sá KE hogch và DOu tic tçzi COng van sO' 3266/SKRDT-TH
ngày 22 tháng 10 nám 2021 và d nghj cia SO' N5i vy tqi Ta trInh so' 3IL /TTr-SKV
ngày 25tháng jOnàm 2021.
QUYET BTNII:
Biu 1. Thành 1p Ban Clii d?o phiic hi và phát trin kinh t - xã hi trong bi
cãnh thIch irng an toàn, linh hoat, kim soát hiu qua djch COVID-19 trên dja bàn
thành ph Dà Nng (sau dày vi& tt là Ban Clii d.o) nhu sau:
1. Trueing ban: Ong Lé Trung Chinh, ChU tjch (Jy ban nhân dan thành ph
Dà Nng.
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2. Các Phó Trtthng ban:
A

,

,

.

- Ong Ho Ky Minh, Pho Chu tch Thi.rcmg tc Uy ban nhan dan thanh pho Da
Nng lam Phó Tnthng ban Thu&ng trrc Ban Chi dao.
9

- Ong Lê Quang Nam, Phó Chü tjch Uy ban nhân dan thãnh phi Dà Nng.
- Ba Ngô TM Kim Yn, Phó Chü tjch Uy ban nhân dan thành pM Dà Nng.
- Ong Trn Phr6c Scm, Phó Chü tjch Uy ban nhân dan thành pM Dà Nng.
3. Th'nh viên Thiz&ng trirc: Giám d6c S K hoach và Du tu.
4. Thành viên:
- Giám dc Sâ Tài chinh.
- Giám dc S& Cong Thucmg.
- Gim dc Si Nông nghip và Phát trin nông thôn.
- Giám dc Sâ Tài nguyen và Môi trtxông.
- Giám cté,c Sâ Xây dçmg.
- Giám dc S& Giao thông Vn tãi.
- Giám dc S& Du lich.
- Giám d& S& Thông tin và Truyn thông.
-Giámd&SiYt.
- Giám dc Si Lao dng - Thucmg birth

va

Xä hi.

- Giám d& Sà Ni vu.
- Giám d& Sâ Giáo duc và Dào tao.
- Giám dc S& VAn hóa và Th thao.
- Giám déc Sâ Khoa hçc và Cong ngh.
- Giám d& S& Ngoi vii.
- Giám dc S&Ti.rpháp.
- Chánh Thanh tra thành ph&
- Chánh Van phông Uy ban rthân dan thnh pM Dà Nng.
- Giám dc Ban Quán 1 Khu cong ngh cao và các khu cong nghip Dà Nng.
- Giám déc Ban Xüc tin và H trq ct.0 tix.
- Vin trithng Vin Nghiên cü'u Phát trin Kinh t - Xã hi Ba Nng.
- ChU tjch Uy ban nhân dan các qu.n, huyn.
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- Giám d& Cong an thânh ph Dà Nng.
5. M?yi lành d.o các eq quan, t6 chire sau lam thành vién:
- Môi 01 Phó Chü tjch HOi dng nhân dan thành ph6 Dà N.ng.
- Miii Chü tjch Uy ban Mt tr.n T quc Vit Nam thành ph&
Miii Chü nhim Uy ban Kim tra Thành üy.
- Mcxi Trix&ng Ban NOi chinh Thành Uy.
- Mi Chánh Van phông Thành Uy.
- Mà'i Giám dc Ngân hang Nhà nixic Vit Nam - Chi nhánh Dà Nkg.
- Mcii Giám d6c Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xà hi thành pM Dà Nng.
- Mà'i Ciic trtr&ng CIrIC Thus thành pM Dà Nkg.
- Mi Ciic tnrông Civic Hái Quan thành pM Dà Nâng.
- Miii Giám d& Kho bac Nhà nuâc Dà Nng.
- Mài Cic tnr&ng Cic TMng k thành pM Ba Ning.
- Mcxi Chü tjch Lien minh Hcip tác xà thành ph6 Ba Nng.
6. Khi cn thit, Truâng ban quyt djnh vic mi them dai din lanh d
CáC co quan, th chc, don vj có lien quan trên dja bàn thành pM tham gla Ban
Chi d.o.
Diu 2. Nhim vii, ch d lam vic, co' quan thu*ng trirc cüa Ban Chi do
1. NhiOm v1i cUa Ban Chi dao:
a) Xây dirng các k hoach, chirnng trInh, dir an, kjch bàn kp thai d xuAt
hu&ng giái quyt thuc thm quyn cüa Uy ban nhân dan thành ph6 Dà Nng trong
vic ph1ic Mi và phát trin kinh th - xa hOi trong b6i eãnh thich irng an toàn, linh
hoat, kim soát hiu qua djch COVID-19.
b) Phát hin nhüng kho khan, vxàng mc trong qua trInh t chcrc thirc hin
thim vii, tham mru d xut Uy ban nhân dan thành pM Ba Nang và kin ngh cac
co quan có thm quyn xem xét, quy& djnh.
2. Ch do lam viec cüa Ban Chi dao:
a) Ban Chi dao có Quy cM lam vic do Sâ K hoach và D.0 tu tham muu,
trInh Tru&ng ban quyt djnh.
b) Ban Chi dao lam viec theo cM d kiém nhim.
c) TruOng ban, Phó Trizâng ban duçc s'Cr diing con du cüa Uy ban nhân dan
thãnh ph6 Ba Nng d diu hành, giái quyt cong viec cüa Ban Chi 4°.

4
3. S K hoch và Eu tu lam c quan thithng trrc cüa Ban Chi dao, có trách
nhim bâo dam diu kin lam vic và thng hçip danh sách thành viên CII th ccia Ban
Chi dao.
Các cci quan, th chIrc, dan vi ti Diu 1 có van bàn cr ngi.r&i tham gia Ban CM
d.o gui S K hoch v. Du tu.
4. Các T sau day có nhim vi tham miru, giüp vic cho Ban Chi do, báo cáo
djnh k' và dt xut (nu co) cho Tnrâng ban, Uy ban nhân dan th?nh ph Dà Nng:
T cong tác lien ngành d tháo g các khó khän, vithng mc cüa dii an du tu xay
dirng (duçic thành 1p theo Quy& djnh s 509/QD-UBND ngày 09 tháng 02 nàm
2021 cUa Chü tjch Uy ban nhân dan thành ph Dà N.ng); T cong tác lien ngrnh
tháo gâ các vuàng m.c, khó khän v dt dai, quy hoch, tài chInh và các v.n d có
lien quan khác di vói các dir an, khu d.t trên dja bàn thành ph Dà Nng (dcrcc
kin toàn theo Quy& djnh s 602/QD-UBND ngày 23 tháng 02 nàm 2021 cüa Chü
tjch Uy ban nhân dan thành ph Dà Nkg); T cong tác dc bit v dam bâo an sinh
xà hi cho nguài dan bj ánh hu&ng bôi djch bnh COVID-19 trén dja bàn thành
ph; T cOng tác dc bia v tháo gâ khó khãn cho doanh nghip.
5. Kinli phi hot dung cüa Ban Chi do do ngân sách N]aà nuâc dam báo theo
quy djnh.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu içrc thi hành k tir ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông Uy ban nhân dan thành ph Dà Nkg; Giám dc
các S: K hoch và Du tu, Tài chInh, Ni vlt; thu tnrâng các ca quail, t chüc,
dan vj., các cá nhân có tOn t.i Diu 1 và Ban Chi do chju trách nhim thi hành
Quyt ctjnh nay.!.
Noi nhin:
-NhuDiêu4;
- Van phOng ChInh phü (dO báo cáo);
- B Kê hoach và D tix (d báo cáo);
- Thu?mg tWc Thnh ñy (dê báo cáo);
- Thtrxng trirc UDND thãnh pho (dO báo cáo);
- BCE) phOng, chong djch COVID-19 thành pho;
- Sr Clii huy phOng, chông djch COVID-19 thàith pho;
- Các PCT UBND thãnh pho;
- Cáo Sâ, ban, ngnh thãnh ph6;
- UBND cáo qun, huyn;
- Cong thông tin din t thành phô;
- Liru: VT, SNV, SKH&DT.

Lê Trung Chinh

