
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

  Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Quảng Nam, ngày      tháng      năm  2021 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số  45/NQ-HĐND
 ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động

 không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù 
khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan

 cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

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;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 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 Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), 
một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi 
phí có liên quan cho các đối tượng các ly tập trung trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 117/TTr-LĐTBXH ngày 24/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ 
người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối 
tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên 
quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ (báo cáo);
- Các Bộ, ngành: Tài chính, LĐTBXH;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;           
- UBMTTQVN tỉnh;   
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam, 
Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TH. KTTH, KGVX.
G:\Dropbox\CÔNG-2021\QUYET DINH\NQ 68-QĐ23\Quyết đinh banh hành KH triển khai 
NQ45HDND.docx

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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