
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÁI SƠN

Số: 2045/KH-UBND

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

Tái Sơn, ngày 06 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban vận động xây dựng 

Quỹ đền ơn đáp nghĩa xã Tái Sơn năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÁI SƠN

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 Kế hoạch số 147/KH-MT ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương; Thông báo số 337/TB-HU, ngày 11 tháng 5 

năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ về việc triển khai đợt vận động xây dựng 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022 trên địa bàn huyện;

Theo đề nghị của Công chức Văn hóa - Xã hội xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa xã Tái Sơn 

năm 2022 gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Phạm Đức Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban;

2. Ông Trương Công Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã - Phó Trưởng ban TT;

3. Ông Nguyễn Trung Hưng, Công chức VH-XH xã - Phó Trưởng ban.

* Các thành viên gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Hòe, Chủ tịch Hội nông dân xã;

2. Ông Lê Văn Xuân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã;

3. Bà Phạm Thị Tươi, Chủ tịch Hội LH phụ nữ xã;

4. Ông Phạm Văn Tuyên, Công chức VH-XH xã;

5. Ông Tạ Thanh Vân, Trưởng Trạm y tế xã;

6. Bà Hoàng Thị Chiêm, Phó Bí thư Đoàn xã;



7. Ông Lê Văn Biên, Hiệu Trưởng trường THCS;

8. Bà Trịnh Thị Hà, Hiệu Trưởng trường Tiểu học;

9. Bà Phạm Thanh Hòa, Hiệu Trưởng trường Mần non;

10. Bà Trần Thị Lý, Trưởng thôn Thiết Tái;

11. Ông Tạ Hữu Tân, Trưởng thôn Thượng Sơn;

12. Ông Nguyễn Hồng Phong, Trưởng thôn Trung Sơn;

13. Bà Lê Thị Tư, Trưởng thôn Ngọc Chấn.

Điều 2. Ban vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa của xã có trách nhiệm 

xây dựng và triển khai kế hoạch vận động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 

viên phụ trách để tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ đạt hiệu quả cao nhất; 

Đánh giá kết quả vận động và tổng hợp kết quả vận động báo cáo UBND huyện, Ban 

Thường vụ Đảng ủy xã và công khai trên Đài truyền thanh xã để nhân dân nắm được 

và theo dõi giám sát.

Thành viên Ban vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa của xã làm việc theo chế độ 

kiêm nhiệm và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Văn phòng HĐND&UBND xã, Công chức Văn hóa - Xã hội xã, các 

ngành có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

   Nơi nhận:
     - UBND huyện, Phòng LĐTBXH huyện;
     - BTV Đảng ủy xã, TTHĐND, LĐUBND xã;
     - Ban Thường trực MTTQ xã;
     - Như điều 3;
     - Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Thọ



UBND XÃ TÁI SƠN
BAN VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG 
QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”

Số:  01/TB-BVĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp- Tù do - H¹nh phóc

Tái Sơn, ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2022
                             

THÔNG BÁO
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban vận động 

xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xã Tái Sơn năm 2022 

        
 Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 2045/Q§-UBND ngµy 06/6/2022 cña Chñ tÞch UBND 

x· T¸i S¬n vÒ viÖc thành lập Ban vận động  quỹ Đền ơn đáp nghĩa xã Tái Sơn năm 
2022. Trưëng ban Ban vận động xã ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸c thµnh viªn Ban vËn 
®éng phụ trách để triển khai tổ chức thùc hiÖn nhiÖm vô cô thÓ như sau:
        1. ¤ng Phạm Đức Sơn - Trưëng ban.
        - Phô tr¸ch chung vÒ mäi ho¹t ®éng cña Ban vận động; Chủ trì triÓn khai kÕ ho¹ch vµ 
ph©n c«ng nhiÖm vô cụ thể cho c¸c thµnh viªn Ban vËn ®éng phụ trách để tổ chức thực hiện.
         - TriÖu tËp, chñ tr× c¸c cuéc häp, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c thực hiện cuéc vËn ®éng. 
Ký ban hµnh c¸c v¨n b¶n thuéc thÈm quyÒn cña BV§ ®Ó b¸o c¸o, ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn.
        2. ¤ng Trương Công Hùng - Phã Trưởng ban Thường trực.
        - Phụ tr¸ch công tác tuyªn truyÒn vËn ®éng c¸c thµnh viªn cña UBMTTQ x· vµ 
nh©n d©n trong toµn x· tÝch cùc hưởng øng ®ît vËn ®éng; kiểm tra, đôn đốc việc triển 
khai thực hiện. Phụ trách thôn Ngọc Chấn. Chñ tr× vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng 
cña Ban vận động theo sù ph©n c«ng cña trưởng ban.
          3. Ông Nguyễn Trung Hưng – Phó trưởng ban.
         ChÞu tr¸ch nhiÖm tham mưu xây dựng kế hoạch và các văn bản cuộc vận động 
®ång thêi tæng hîp, báo cáo kết quả cuộc vận động về Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh 
đạo UBND, MTTQ xã và UBND huyện.
          4. ¤ng NguyÔn V¨n Hòe – Thành viên BVĐ.
           - ChÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai, tuyªn truyÒn, vËn ®éng 100% c¸c gia ®×nh héi viªn Héi 
N«ng d©n trong toµn x· ®Ó tham gia hưởng øng ®ît vËn ®éng; Phô tr¸ch th«n ThiÕt T¸i.
          5. ¤ng Lê Văn Xuân - Thành viên BVĐ.
          - ChÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai, tuyªn truyÒn, vËn ®éng 100% c¸c gia ®×nh héi viªn Héi 
CCB trong toµn x· ®Ó tham gia hưëng øng ®ît vËn ®éng; Phô tr¸ch th«n Thượng Sơn.
          6. Bµ Ph¹m ThÞ Tư¬i - Thành viên BVĐ.
          - ChÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai, tuyªn truyÒn, vËn ®éng 100% c¸c gia ®×nh héi viªn Héi 
Phô n÷ trong toµn x· ®Ó tham gia hưëng øng ®ît vËn ®éng; Phô tr¸ch th«n Trung S¬n.
         7. ¤ng Phạm Văn Tuyên - Thành viên BVĐ.
          - ChÞu tr¸ch nhiÖm tuyªn truyÒn các nội dung của kế hoạch và cập nhật tiến độ 
ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đồng thời viết tin, bài nêu gương những tập thể, cá 
nhân có tâm huyết với phong trào trên hệ thống Đài truyền thanh của xã.
         8. Bµ Hoàng Thị Chiêm - Thành viên BVĐ.

- ChÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai, tuyªn truyÒn, vËn ®éng 100% c¸c gia ®×nh §VTN 
trong toµn x· ®Ó tham gia hưëng øng ®ît vËn ®éng.
        



  9. Ông Lê Văn Biên - Thành viên BVĐ.
- ChÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai, tuyªn truyÒn, vËn ®éng 100% c¸c cán bộ, viên 

chức Trường THCS xã ®Ó tham gia hưëng øng ®ît vËn ®éng đạt hiệu quả cao nhất. 
Tổng hợp và bàn giao quỹ vận động về Thường trực Ban vận động xã theo quy định.
          10. Bà Trịnh Thị Hà - Thành viên BVĐ.

- ChÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai, tuyªn truyÒn, vËn ®éng 100% c¸c cán bộ, viên 
chức Trường Tiểu học xã ®Ó tham gia hưëng øng ®ît vËn ®éng đạt hiệu quả cao nhất. 
Tổng hợp và bàn giao quỹ vận động về Thường trực Ban vận động xã theo quy định.
          11. Ông Tạ Thanh Vân  - Thành viên BVĐ.

- ChÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai, tuyªn truyÒn, vËn ®éng 100% c¸c cán bộ, nhân 
viên Trạm y tế xã ®Ó tham gia hưëng øng ®ît vËn ®éng đạt hiệu quả cao nhất. Tổng 
hợp và bàn giao quỹ vận động về Thường trực Ban vận động xã theo quy định.

12. Bà Trịnh Thị Hà - Thành viên BVĐ.
- ChÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai, tuyªn truyÒn, vËn ®éng 100% c¸c cán bộ, viên 

chức Trường Tiểu học xã ®Ó tham gia hưëng øng ®ît vËn ®éng đạt hiệu quả cao nhất. 
Tổng hợp và bàn giao quỹ vận động về Thường trực Ban vận động xã theo quy định.

13. Bà Trần Thị Lý  - Thành viên BVĐ.
          - ChÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o CÊp uû chi bé, thµnh lËp TiÓu ban ®ång thêi tæ chøc, 
triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch vËn ®éng cña x· tíi toµn thÓ c¸c hé d©n th«n ThiÕt T¸i 
®¶m b¶o thêi gian, hiÖu qu¶; tæng hîp vµ bµn giao quü vËn ®éng vÒ Thưêng trùc Ban 
vËn ®éng x· theo quy ®Þnh.
          14. ¤ng Tạ Hữu Tân - Thành viên BVĐ.
          - ChÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o CÊp uû chi bé, thµnh lËp TiÓu ban ®ång thêi tæ chøc, 
triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch vËn ®éng cña x· tíi toµn thÓ c¸c hé d©n th«n Thượng Sơn 
®¶m b¶o thêi gian, hiÖu qu¶; tæng hîp vµ bµn giao quü vËn ®éng vÒ Thưêng trùc Ban 
vËn ®éng x· theo quy ®Þnh.
          15. ¤ng Nguyễn Hồng Phong - Thành viên BVĐ.
          - ChÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o CÊp uû chi bé, thµnh lËp TiÓu ban ®ång thêi tæ chøc, 
triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch vËn ®éng cña x· tíi toµn thÓ c¸c hé d©n th«n Trung Sơn 
®¶m b¶o thêi gian, hiÖu qu¶; tæng hîp vµ bµn giao quü vËn ®éng vÒ Thưêng trùc Ban 
vËn ®éng x· theo quy ®Þnh.
          16. Bà Lê Thị Tư - Thành viên BVĐ.
          - ChÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o CÊp uû chi bé, thµnh lËp TiÓu ban ®ång thêi tæ chøc, 
triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch vËn ®éng cña x· tíi toµn thÓ c¸c hé d©n th«n Ngọc Chấn 
®¶m b¶o thêi gian, hiÖu qu¶; tæng hîp vµ bµn giao quü vËn ®éng vÒ Thưêng trùc Ban 
vËn ®éng x· theo quy ®Þnh.
          Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸c thµnh viªn Ban vËn ®éng 
x·. §Ò nghÞ c¸c thµnh viªn Ban vËn ®éng thùc hiÖn nghiªm tóc nhiÖm vô ®ưîc giao./.

     Nơi nhận:
       - Lãnh đạo UBND, MTTQ huyện;
       - BTV Đảng ủy xã, TTHĐND, LĐUBND xã;
       - Ban Thường trực MTTQ xã;
       - Các thành viên Ban vận đông xã, 
      - Lưu: VP.

TM. Ban VËn §éng x·
TRƯỞNG BAN

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Phạm Đức Sơn
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