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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc
fJà N8ng, ngày o tháng jA nám 2021

QUYET DINH
V vic thành 1p Ti cong tác dc bit v dam bão an sinh xã hi cho ngirô'i dan
bj ãnh htr&ng bôi dlch bnh COVID-19 trén dja bàn thành ph Ba Nng
CHU TECH UY BAN NIIAN DAN THANH P110 oA NANG
Can th Luçt Td ch&c chInh quyn dja phwo'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can th Luát sza dói, bd sung mt so diu cña Lut Td chtc ChInh phi và Lu2t
To chz'c chInh quyên dja phwcing ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Can th Nghj djnh s6 101/2010/ND-GP ngày 30 tháng 9 nám 2010 cta ChInh
pht quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diéu cüa Luat Phông, chOng bênh truyên nhiêm
ye áp dyng bin pháp cách ly y tê, cwö'ng chê cách ly y té và chOng cl/c/i dçc thà
trong thai gian có djch;
Càn th Nghj quyé't s6 86/NQ-GP ngày 06 tháng 8 nám 2021 cia ChInh phi v
các giáipháp cap bach phông, chOng cl/c/i bnh COVID-19 dê thyv hin Nghj quyêt
sO 30/2021/QHJ5 ngày 18 tháng 7 nám 2021 cia QuOc h5i khóa XJ'
Can cz C'hi t/ij s 16/C T-TTg ngày 31 tháng 3 nám 2020 cüa Thz. tu'ó'ng ChIn/i
phz vêphông, chOng dich COVID-19;
Can th Nghj quyé't so' 08-NQ/TU ngày 30 tháng 7 nâm 2021 cta ThwO'ng trtc
Thành iy ye tang cirOiig mç$tsO bin pháp cdp bach phông, chOng cl/c/i COVID-19
trên cl/a bàn thành phO E)à Náng,
can th Quyo't cl/nh so' 4980/QD-UBND ngày 02 tháng7 nám 2010 cia Chü
1/c/i Uy ban nhân dan thành ph0 Dà Náng ban hành Quy ché than/i lap, tO chic và
hoot dng cia các tO chic phOi hp lien ngành thuc thám quyén quyét cl/nh cüa
Chi tic/i Uy ban nhân dan than/i phO Dà Náng,
Theo d nghj cüa Sà Lao d5ng - Thuvng bin/i và Xd h5i tgi COng van so'
3023/SLDTBXH-VP ngày 22 tháng 10 nám 2021 và dé ngh/ cüa So Nç5i vy tgi Ta
trInh sO 3 IL'/TTr-SKV ngày Z rtháng 10 nám 2021.
QUYET DNH:
Diu 1. Thành 1p T cong tác dc bit v dam bão an sinh xä hi cho ngtrii dan
bj ânh hithng bâi djch bnh COVID- 19 trên dja bàn thành phô Dà Näng (sau day viêt
tat là To) nhu sau:
1. T,truàng: Ba Ngô Thj Kim Yin, PhO Chü tjch Uy ban nhân dan thành
phô Dà Nang.
2. T phO: Giám dc Sâ Lao dng - Thrning binh và Xà hOi.
3. Di din lãnh dto các co quan, ckin vj sau lam thành viên:
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- Si Tài chInh.
- SâYt.
- Sâ Giáo dc và Dào tto.
- S& Thông tin và Truyn thông.
- Sà Nông nghip và Phát trin nông thôn.
-SiDu1jch.
- Van phông Uy ban nhân dan thành ph Dà Nng.
- Ban Quàn 1r Khu cong ngh cao và các Khu cOng nghip Dà Nng.
- Uy ban nhân dan các qun, huyn.
4. M?ñ di din lanh dao các cor quail, tt chüc sau lam thành viên:
- TJy ban Mt trn T quc Vit Nam thành ph Dà Nng.
- Lien doàn Lao dng thành ph Dà Nng.
- C%ic Thus thành ph Dà Nkg.
- Bão him xä hi thành ph Dà N1ng.
- Chi nhánh Ngân hang Chinh sách xä hi thành ph Dà Nng.
- Hti Chct Thp dO thành ph6 Dà Nang.
5. Khi cn thit, Ti trueing quyt djnh vic man them di din cüa các Ca
quan, to chüc, dan vj có lien quan trên dja bàn thành phô tham gia To.
9

0A

Dieu 2. Nhiçm v11, che dç lam viçc, co' quan thtro'ng triyc cua To
A

.

1. Nhim vi,1 cUa T&
a) Tp trung chi dao trin khai cO hiu qua các nhim vii, giãi pháp theo Nghj
quyêt cUa Quôc hi, ChInh phü, chi do cüa Thu tuàng ChInh phU, chü dng phoi
hqp ch.t chê vâi các B, ngành, dja pbuang, cor quan lien quan, tIch CITC näm bat,
trao dôi tiêp c.n thông tin và kjp thani Co CáC bin pháp giâi quyêt, tháo gä khó
khan, vuàng mac, kiên nghj, dé xuât cüa ngithi dan, ngr&i lao dng và nguôi sü
ding lao dng.
b) Tham mixu Uy ban nhân dan thành ph Dà Nang, Ban Chi dto phOng, chông
djch COVID-19 thành phô Dà Nng, S Chi huy phOng, chông djch COVID-19
ho trçl các khó khàn cüa ngu?ii dan, nguäi lao dtng và nguani
thành phô Dà Näng
ding lao dng trên dja bàn thành ph Co bàn on djnh cuc song, dam bâo an sinh
xà hi, on djnh chInh trj trong trung thai blnh thuông mani.
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c) Rà soát, don giãn hóa thu t%lc hành chInh không cn thit lam ãnh huâng dn
hoat dng cüa doanh nghip và d?i song, sinh hot cüa ngithi dan, gop phân thtic
các mic tieu, nhim v1i dê ra.
day phát triên kinh të - xà hOi, thrc hin hiu
qua
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d) Thrc hin các nhim vu khác do Uy ban nhân dan thành ph Dà Nng, Ban
Chi dao phông, chông djch COVID-19 thành phô Dà Nang, S& Chi huy phông,
chông djch COVID-19 thành phô FM Nang giao.
2. Ch d lam vic, co quan thu?mg trrc cüa T
a) T có Quy ch lam vic và b ph.n giüp vic do T do So Lao dng Thucmg binh và Xã hi tham miru, trInh To tnr&ng quyêt djnh.
b) T lam vic theo ch d kiêm nhim.
c) T truOng ducc sü dung con du cüa Uy ban nhân dan thành ph EM Nang,
To phó dircyc sir diing con dan cüa c quan noi cong tác dé ban hành các van bàn và
diêu hành hot dng cüa To.
d) SO Lao dng - Thucrng binh và Xä hi lam c quan thuOng trrc cüa T, có
trách nhim bão dam diêu kin lam vic cüa To và tong hçip danh sách thành viên cii
the cüa To.
d) Các ci quan, t chirc, don vj tai Diu 1 có van bàn ci'r nguOi tham gia To
giri co quan thuOng tryc cüa To.
e) Kinh phi hoat dng cüa T do ngân sách nhà nuOc dam bâo theo quy djnh.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k tir ngày ks'.
Diu 4. Chánh Van phông Uy ban nhân dan thành pM Dà Nng; Giám dác các
SO: Lao dng - Thiicmg binh và Xã hi, Tài chmnh, Ni v%i; thu truOng các cci quail,
to chIrc, dcm vj có ten ti Diêu 1 và To chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. A
No'i nhin:
-NliuDiêu4;
- Van phong Chinh phü (dê báo cáo);
- Bô Lao dng - Thucing binh và XA hOi (dê báo cáo);
- Thuông trrc Thành üy (clé báo cáo);
- Thi.r&ng tric HDND thành phô (dé báo cáo);
- BCD phOng, chng djch COV1D-1 9 thành ph;
- Sâ Chi huy phông, chông djch COVLD-19 thành pho;
- Các So, ban, ngành thành phô;
- UBND các qun, huyn;
- Cong thông tin din tCr thãnh ph6;
- Lru: VT, SNV, SLDTB&XH.

Lê Trung Chinh

