
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN  VĂN QUAN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Văn Quan, ngày        tháng 3 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động  

Hiến máu tình nguyện huyện Văn Quan 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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 liên tịch số 01/2003/NQLT-BYT-CTĐ ngày 03/4/2003 

của Bộ Y tế - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 

01/1999/NQLT-BYT-CTĐ ngày 05/8/1999 giữa Bộ Y tế và Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam về việc phối hợp thực hiện các định hướng chiến lược về chăm sóc sức khoẻ 

Nhân dân đến năm 2020;   

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện tại Tờ trình số 08/TTr-

CTĐ ngày 22/02/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình 

nguyện huyện Văn Quan. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện huyện Văn 

Quan gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Triệu Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban; 

2. Ông Vi Quốc Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện - Phó Trưởng ban 

thường trực; 

3. Ông Lương Đình Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Phó 

Trưởng ban; 

4. Bà Lý Thị Lan, Bí thư Huyện Đoàn - Phó Trưởng ban; 

5. Bà Hà Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - 

Ủy viên; 

6. Bà Lương Thùy Nha, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Ủy viên; 

7. Bà Lương Thị Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện - Ủy viên; 

8. Ông Hoàng Văn Mừng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện - 

Ủy viên; 

9. Ông Hà Lê Quý, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện; 

10. Bà Nông Thị Vân Điệp, Chủ tịch Hội CTĐ trường THPT Lương Văn Tri  

- Ủy viên; 

11. Ông Đào Anh Thắng, Chủ tịch Hội CTĐ trường THPT Văn Quan - 

Ủy viên; 
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12. Mời Ông Nông Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện - Ủy viên; 

13. Mời Ông Nông Văn Vỵ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Ủy viên; 

14. Mời Bà Hoàng Hương Liễu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - 

Ủy viên; 

15. Mời Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Ủy viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo  

1. Chỉ đạo, triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện tới các cơ quan, 

ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện Văn Quan để cung cấp máu cho nhu cầu điều trị, cứu chữa người bệnh. 

2. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, Lực lượng vũ trang, cán 

bộ, công chức, viên chức, học sinh, hội viên, đoàn viên, người dân lao động… về 

vai trò và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người. 

3. Xây dựng Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh 

nghiệp, lực lượng vũ trang, UBND các xã, thị trấn tổ chức các cuộc vận động hiến 

máu tình nguyện có hiệu quả cao, động viên khen thưởng kịp thời đối với những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. 

4. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch vận động 

hiến máu tình nguyện, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Viện Huyết học - 

Truyền máu Trung ương tổ chức tốt việc thu gom máu tại địa bàn huyện Văn Quan.  

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo  

1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo quy chế, cơ quan thường trực giúp việc đặt tại 

Hội Chữ thập đỏ huyện. Tổ chức và hoạt động của cơ quan thường trực giúp việc do 

Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng Ban Thường trực.  

2. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.  

3. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND huyện, các Phó trưởng 

Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để ký các văn bản thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch Hội Chữ thập 

đỏ huyện và thủ trưởng các cơ quan có thành viên tham gia và các ông bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

3079/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan./. 

Nơi nhận:   CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4 (T/h); 
- Hội CTĐ tỉnh (B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT, CTĐ.       
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