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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ủy quyền Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt

danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 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;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động 
và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 
109/TTr-LĐTBXH ngày 13/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ủy quyền Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt 

danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19 quy định tại Chương IV, Chương V, Chương VII, 
Chương IX, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ.

Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm 
trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh đối với nhiệm vụ được ủy quyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ 
quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX.
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CHỦ TỊCH
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Lê Trí Thanh


		2021-07-14T14:16:41+0700
	Quảng Nam


		2021-07-14T14:17:24+0700
	Quảng Nam


		2021-07-14T14:17:27+0700
	Quảng Nam


		2021-07-14T14:17:28+0700
	Quảng Nam


		2021-07-14T14:17:29+0700
	Quảng Nam




