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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CQNG HOA xA HQI CHU NGHfA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phác

S: J'1 /QD-UBND

Dà N&ig, ngày 02 tháng AA nàm 2021

QUYET BINH
V vic kin toàn T cong tác dc bit v h trçr tháo go' khó khàn
cho doanh nghip bj ânh hu'ö'ng bo'i djch bnh COVID-19
trên dja bàn thành ph Ba Näng
CIIU TECH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
án ct Lut To' chic chmnh quyn dja phu'ong ngày 19 tháng 6 nám 2015;

so'

Can cii' Luat tha dál, bo2 sung môt diu cia Luçt To' chi'c ChInh phz và Lut
TO chc chInh quyên djaphuvng ngày 22 tháng 11 nám 2019,

so'

Can th Nghj djnh
101/2010/ND-CF ngày 30 tháng 9 nám 2010 cza Chinh
phi quy djnh clii tiê't thi hành m5t diê'u cia LuU Phông, cho'ng bçnh truyê'n nhiêm
v áp c4ing bin pháp cách ly y t cu'6'ng chê cách ly y tê và cho'ng dfch dc th'
trong thai gian cO djch,

so'

Can cz' Nghj quylt so' 86/NQ-cF ngày 06 tháng 8 nám 2021 cia ChInh p
các giáipháp c4p bach phông, cho'ng djch bnh COVID-19 dê thec '
so' 30/2021/QH15 ngày 18 tháng 7 näm 2021 cza QuOc h)i khóa XV
Can cü Chi thj s6 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 nàm 2020 cüa Thi tzthng ChInh
phi ye phông, cho'ng djch COVID-19;
án ct' Nghj quyé't so' 08-NQ/TU ngày 30 tháng 7 nám 2021 ca Thu'd'ng try'c
Thành zy v tang cwàng mt sO bin pháp c4p bach phông, chOng djch COVID-19
trên dja bàn thành phO' Dà Nng;

so'

Cván th Quj4t dinh
4980/QD-UBND ngày 02 tháng 7 nám 2010 cüa
tjch Uy ban nhân dan thành phO Dà Nng ban hành Quy chê thành 42p, tO chü'c và
hoçit dç3ng cza các to' chi'c pho'i hçrp lien ngành thu5c thdm quyên quylt &'jnh cia
Chi tjch Uy ban nhdn dan thành phO' Dà Náng,

so'

án ci Quye't djnh .1447/QD-TTg ngày 30 tháng 8 nám 2021 cia Thi tu'ó'ng
Chznh phu ye thanh lgp To cong tac dgc bzçt cua Thu tuv'ng Chznh phu ye thao g7
khó khän cho doanh nghip và ngu'ài dan bj ánh hzthng bO'i d,ich bnh COVID-19;
Trié'n khai Cong van 6858/VPCP-KTTHngày 24 tháng 9 nám 2021 cia Van
phông ChInh phü v vic thành 4Ip To' cOng tác dc bitt tça các Bç5, co quan, dja
phurnig;
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Theo d nghj cza SO' Ke' hoçich và Ddu tu' tgi COng van
328 7SKT-IDT-DN
ngày 25 tháng 10 nam 2021 và de nghj cta SO' N(5i vy tgi TO' trInh J14 /TTrSATV
ngOj4 tháng 1onam 2021.

so'
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QUYET DNEI:
Diu 1. Kin toàn T cong tác dc bia v h trçi tháo g khó khàn cho doanh
nghip b ânh hithng bi djch bnh COVID-19 trén dja bàn thành phô Dà Nng (sau
day vi& t& là T Cong tác) nhu sau:
1. T tn.ring: Ong Trn Phithc Scn, Phó Chü tjch Uy ban nJaân dan thành pM
Dà Nang.
2.Tphó:
- Giám dc S K hoach và D,u tu.
- Tnr&ng Ban Quãn 1r Khu cong ngh cao và các Khu cong nghip Dà Nkg.
3. Thành viên:
-Giámdóc STàichInh.
- Giámdóc SâYtL
- Giám déc SO Giao thông Vn tài.
-GiámdcS?CôngThucing.
- Giám dc Sà Thông tin và Truyn thông.
- Giám d& Sô Xây dçrng.
- Giám dé,c Sâ Tài nguyen và Môi trdmg.
- Giám dc S Nông nghip và Phát trin nông thOn.
- Giám dé,c S Du ljch.
- Chánh Van phông Uy ban nhân dan thành pM Ba Ning.
- Chii tich Uy ban nhân dan các qi4n, huyn.
- Giám dc Cong an thành pM Ba Nng.
4. Mèi lãnh dao các c quan, t chi'rc sau lam thành viên:
- Cic Truâng Ciic Thug thành pM Ba Nng.
- Giám dc Chi nhánh Ngân hang Chmnh sách xa hi thành pM Ba Nng.
- Giám déc Ngân hang Nhà nuóc Vit Nam - Chi nhánh Ba Nng.
- Giám dc Phông Cong nghip và Thuang mai Vit Nam Chi nhánh Ba Nng.
- Chü tjch Hip hi doanh nghip nhô và vtra thành pM Ba Nng.
- Chü tjch Hi Doanh nhân tré thành pM Ba Nng.
- Chü tich Hip hi Nü Doanh nhân thành pM Ba Nng.
5. KId cn thi&, T trizng quyt djnh vic mi them di din cüa các c quan,
t chüc, don vi có lien quan trên dja bàn thành pM tham gia T cong tác.
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Diu 2. Nhim vj, ch d

lam

vic, c0 quan thirô'ng tric cüa T cong tác

1. Nhim vi cüa T cong tác:
a) Tp trung chi dao trin khai có hiu qua các nhim vii, giài pháp theo Nghj
quyêt cüa Qutc hi, ChInh phü, chi dao cüa Thu tii&ng Chinh phü, chü dng ph6i
hap chit chë vâi cac B, ngành, dja phucng, ca quan lien quan, tIch c1rc näm bat,
trao dôi tiêp cn thông tin và kjp thii có các bin pháp giãi quyt, tháo g khó khàn,
vu&ng mac, kin nghj, d xut cüa doanh nghip.
b) Tham miru Uy ban nhân dan thành pM Dà Nng, Ban Chi dao phông, cMng
djch COVID-19 thành pM Dà Nng, Sâ Chi huy phông, cMng djch COVID-19
thành phô Dà Nng v M trçi giãi quy& các khó khàn, gi1ip doanh nghip sam khôi
ph1ic 'ai hoat dng san xut kinh doanh d tip tiic duy trl phát trin kinh t - xã hi,
n djnh chInh trj trong trng thai bInh thu&ng mâi.
c) Chi dao, huâng dan, dng hành cüng doanh nghip trong t chüc hoat dng
san xuât kinh doanh, bào dam thuc hin phixang châm "thIch frng an toãn, linh hot,
kim soát có hiu qua vi djch COVID- 19", tang tinh chü dng, ti,r chü và s a cao
N/1 \
tinh than trách nhim cüa doanh nghip.
d) Rà soát, dan giàn hóa thu t'ic hành chInh không cn thit, không tao Ta
phép con" lam ành hu&ng dn boat dng san xut kinh doanh cUa doanh nghi..g
phn thüc day phát trin kinh t - xã hi, thc hin hiu qua các mic tieu, nt
/
dê ra.
d) Thirc hin các nhim vii khác do Uy ban nhân dan thành pM Dà Nkg, Ban
Chi dao phông, cMng djch COVID-19 thành pM Dà Nng, Sâ Chi huy phông,
cMng djch COV1D-19 thành pM Ba Nng giao.
2. CM d lam vic, ca quan thuông trirc cua T cong tác
a) T cong tác Co Quy cM lam vic do S K hoach và D.0 tii tham muu, trinh
To tnthng quyt djnh.
b) T cong tác lam vic theo cM d kiêm nhim.
c) T tm&ng duçc si:r diing con d.0 cüa Uy ban nhân dan thành ph6 Ba Nng,
To phó thrçxc sü diving con d.0 cüa ca quan ncii cong tác d ban hành các van bàn và
diêu hành hoat dng cüa T cong tác.
d) So K hoach và DAu tu lam ca quan thung trirc cüa T cong tác, có trách
nhim bào dam diêu kin lam vic cüa T cong tác và tng hap danh sãch thành
viOn cii the cüa To cong tác.
d) Các ca quail, t chrc, don vj tai Diu 1 có van bàn cO nguOi tham gia To
cong tác, gOi ca quan thuàng trrc cüa T Cong tác.
e) Kinh phi hoat dng cüa T cong tác do ngân sách nhà nuOc dam bão theo
quy djnh.
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Diêu 3. Quyt djnh nay cO hiu 1irc thi hành k ti'i ngày k và thay th Quyt
dinh s 293 5/QD-UBND ngày 09 tháng 9 näm 2021 cña Chñ tjch Uy ban nhân dan
thành ph Dà Nng v vic thành 1p T H trçl doanh nghip và an sinh xã hi
trong Mi cành djch COVID- 19 trên dja bàn thành pM Dà Nng. T cong tác tir giãi
th sau khi hoàn thành nhiêm vu.
Diu 4. Chánh Van phông Uy ban nhân dan thành pM Dà Nng; Giám d& các
S&: K hoach và Du hi Tài chInh Nôi vu thu tru&ng các cor quan t chirc dan vi và
Ca nhân có ten tai Diu 1 và T cong tác chju trách n1iim thi hành Quy& djnh nay.!. (tlL
Noi nhân:
- Nhix Dieu 4;
- Vthi phông Chinh phil (d báo cáo);
- B Ké hoach và Dâu tix (de báo cáo);
- Thiiông trirc Thnh ñy (de báo cáo);
- Thuông trrc }IDND thành phô (dê báo cáo);
- BCD phông, chong djch COVID-19 thành pho;
- Só Chi huy phàng, chong djch COVID-19 thành pho;
- Các S&, ban, ngành thành pho;
- IJBND các qun, huyn;
- Cong thông tin din tü thnh phô;
- Lizu: VT, SNV, SKH&DT.
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