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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:        /QĐ-UBND            Ia H’Drai, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo vận động  

hiến máu tình nguyện huyện Ia H’Drai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 26/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

về thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện; 

Căn cứ Công văn số 14/BCĐQG ngày 26/6/2008 của Ban chỉ đạo Quốc gia vận 

động hiến tình nguyện về kiện toàn Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện tại Tờ trình số 01/TTr-CTĐ 

ngày 30/01/2023 và của Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tại Tờ trình số    22/TTr-

CQTCNV ngày 31/01/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Ia H’Drai 

(sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), thành phần gồm:  

1. Trưởng ban chỉ đạo: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện. 

2. Phó Trưởng ban chỉ đạo: 

(1). Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Phó Trưởng phòng Lao động- Thương binh và 

Xã hội, Ủy viên Ban Thường vụ Hội chữ thập đỏ huyện; 

(2). Ủy ban nhân dân huyện mời: Bà Y Phe, Phó Bí thư (phụ trách) Huyện đoàn 

làm Phó Trưởng ban chỉ đạo.  

3. Thành viên Ban chỉ đạo: 

 (1). Ông Thạch Xuân Hào, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ban 

Chấp hành Hội chữ thập đỏ huyện; 

(2). Ông Nguyễn Thế Hằng, Phó Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Ủy viên 

Ban Chấp hành Hội chữ thập đỏ huyện; 

(3). Bà Lưu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao -Du 

lịch và Truyền thông huyện; 
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(4). Ông Trương Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi, Ủy viên 

ban chấp hành Hội chữ thập đỏ huyện; 

(5). Ông Nguyễn Quý Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom, Ủy viên 

ban chấp hành Hội chữ thập đỏ huyện; 

(6). Bà Nguyễn Thị Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Đal, Ủy viên 

Ban Thường vụ Hội chữ thập đỏ huyện. 

* Ủy ban nhân dân huyện mời các ông (bà) tham gia Ban Chỉ đạo với tư cách là 

Thành viên: 

(1). Ông Nguyễn Ngọc Quốc, Phó Hiệu trưởng (phụ trách) Phân hiệu Trường 

phổ thông DTNT tỉnh tại huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Hội chữ thập đỏ huyện; 

(2). Bà Y Giang Ly, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp 

hành Hội chữ thập đỏ huyện; 

(3). Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

(4). Đại diện Lãnh đạo Công an huyện; 

(5). Đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện. 

Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo:  

- Xây dựng trình UBND huyện kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tổ 

chức Chương trình vận động hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” hằng năm. 

- Ban Chỉ đạo nhận các văn bản của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ, Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện liên quan 

đến Chương trình tổ chức vận động hiến máu tình nguyện và làm việc với các phòng, 

ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 

Huyện ủy về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền ý nghĩa nhân 

đạo và triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện. 

- Hội Chữ thập đỏ huyện là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo 

được sử dụng con dấu của Hội Chữ thập đỏ huyện để thực hiện nhiệm vụ. 

- Nhiệm vụ của từng thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

Điều 3. Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện; 

các ông (bà) có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

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

09/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; 

- Hội Chữ thập đỏ huyện; 

- Lưu: VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Anh Tuấn 
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