UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3314 /QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác của UBND thành phố
về phục hồi sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho
doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày
19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số
chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại
dịch Covid-19; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09.9.2021 của Chính phủ về hỗ
trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác của UBND tỉnh về phục hồi sản
xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số 38/TTr-KT ngày
26/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác của UBND thành phố về phục
hồi sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên (sau đây
gọi là Ban chỉ đạo và Tổ công tác), gồm các thành viên sau:
I. Ban chỉ đạo
1. Trưởng Ban chỉ đạo: Ông Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch UBND
thành phố.
2. Các Phó trưởng ban
2.1. Ông Đào Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng
Ban Thường trực;
2.2. Bà Hoàng Thị Hồng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;
2.3. Bà Dương Thị Hải Liên - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và
Xã hội;
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3. Thành viên Ban chỉ đạo
3.1. Bà Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố;
3.2. Ông Trần Hồng Trường, Trưởng Công an thành phố;
3.3. Ông Dương Đức Nam - Chánh văn phòng HĐND&UBND thành phố;
3.4. Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Trưởng phòng Kinh tế;
3.5. Ông Nguyễn Ngọc Thu - Trưởng phòng Quản lý đô thị;
3.6. Ông Nguyễn Mạnh Hoàn - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố
Vĩnh Yên;
3.7. Ông Phạm Thanh Tú, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế Vĩnh Yên;
3.8. Ông Trần Đại Thắng, Chủ tịch Hội doanh nghiệp thành phố.
II. Tổ công tác của UBND thành phố
1. Tổ trưởng Tổ công tác: Ông Đào Văn Quyết - Phó chủ tịch UBND
thành phố;
2. Các Tổ phó
2.1. Bà Hoàng Thị Hồng – Trưởng phòng Tài chính -Kế hoạch, Tổ phó
thường trực;
2.2. Bà Dương Thị Hải Liên – Trưởng phòng Lao động, TB&XH, Tổ phó;
2.3. Ông Đoàn Hồng Việt – Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND, Tổ phó.
3. Thành viên Tổ công tác
3.1. Bà Lê Học Hải – Trưởng phòng Tư pháp;
3.2. Ông Nguyễn Việt Hùng – Trưởng phòng Nội vụ;
3.3. Ông Nguyễn Xuân Huy – Trưởng phòng Văn hóa;
3.4. Ông Nguyễn Đông Giang – Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tài
nguyên & Môi trường;
3.5. Ông Lê Xuân Công, Phó trưởng Công an thành phố;
3.6. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch;
3.7. Bà Hà Thị Thu Hạnh – Phó trưởng phòng Lao động, Thương
binh&Xã hội;
3.8. Ông Trần Đình Trọng - Phó trưởng phòng Kinh tế;
3.9. Ông Dương Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Quản lý đô thị;
3.10. Ông Vũ Hoàng Mạnh – Giám đốc BQL DAĐT&XD thành phố;
3.11. Bà Nguyễn Thị Lương – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, TT&TT;
3.12. Ông Kiều Đức Yên – Phó giám đốc Trung tâm Y tế thành phố;
3.13. Ông Nguyễn Đại Thắng – Chi cục phó Chi cục Thuế Vĩnh Yên;
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3.14. Ông Trần Đại Thắng – Chủ tịch Hội doanh nghiệp thành phố;
3.15. Chủ tịch UBND các xã, phường.
III. Phân công cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và Tổ công tác:
Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo và Tổ công tác
1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo
- Tham mưu UBND thành phố kịp thời chỉ đạo, điều hành và ban hành các
giải pháp, kiến nghị UBND tỉnh ban hành các chính sách phục hồi sản xuất kinh
doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.
- Chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (thuộc thẩm quyền quản
lý) xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện các
biện pháp nhằm đảm bảo vừa duy trì sản xuất kinh doanh vừa bảo đảm an toàn
phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện các chính
sách, các giải pháp nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân bị
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19;
- Xây dựng, quyết định ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ
các thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác
- Tổ chức theo dõi sát tình hình, tiếp nhận các phản ánh kiến nghị về khó
khăn trong sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp trên
địa bàn thành phố.
- Tham mưu, đề xuất với Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND thành phố phương
hướng, biện pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những phản ánh, kiến nghị; nhất
là những vấn đề quan trọng, cấp bách có tính chất liên ngành nhằm tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trong bối cảnh phòng, chống dịch
Covid- 19 và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo giao.
- Trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
(thuộc thẩm quyền quản lý) xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh,
tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo vừa duy trì sản xuất kinh doanh
vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Tổ Công tác được phép điều động các thành viên của bộ phận chuyên
môn các phòng, ban, UBND các xã, phường để thực hiện các nhiệm vụ theo chức
năng nhiệm vụ của các đơn vị.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác để thực hiện. Thành lập
Bộ phận thường trực của Tổ Công tác (nếu cần thiết).
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Điều 3. Chế độ làm việc và kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ công tác
- Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm
nhiệm. Trưởng Ban chỉ đạo, Phó trưởng Ban chỉ đạo thường trực, Tổ trưởng Tổ
Công tác sử dụng con dấu của UBND thành phố; các Phó trưởng Ban chỉ đạo, Tổ
phó Tổ công tác sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong thực hiện nhiệm
vụ được giao.
- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ công tác được bố trí trong dự
toán ngân sách nhà nước của các phòng, ban, đơn vị theo quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Trưởng các phòng, ban, đơn
vị, Chủ tịch UBND các xã, phường, các cơ quan, tổ chức có liên quan và các
thành viên quy định tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (b/c);
- TTTU, HĐND Tp (b/c);
- CT, các PCT;
- CPVP;
- Lưu:VT, KT.

CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên

Tỉnh Vĩnh
Phúc
Nguyễn Việt
Phương

