
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT 
 

 

 Đà Nẵng, ngày     tháng 4 năm 2022 

V/v báo cáo kết quả thực hiện chi phòng, 

chống dịch; hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19 đến hết năm 2021 
 

 

 

                                           Kính gửi:  

                                                            - Các sở, ban, ngành; 

                                                            - UBND các quận, huyện. 

 
 Bộ Tài chính có Công văn số 2901/BTC-NSNN ngày 30 tháng 3 năm 2022 

về việc báo cáo kết quả thực hiện chi phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến hết năm 2021 (văn 

bản liên thông đính kèm). 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố, Văn phòng UBND thành 

phố đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chi phòng, chống dịch; hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến 

hết năm 2021, trình UBND thành phố xem xét, duyệt ký gửi Bộ Tài chính.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Sở Tài chính và các cơ quan, 

đơn vị liên quan quan tâm thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT UBND tp (để b/c); 

- PCT TT UBND tp (để b/c); 

- Lưu: VT, KT.lt0401 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

  Nguyễn Thành Trung 
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