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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LỤC 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Kiện toàn Ban quản lý quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” huyện Bình Lục 

gồm các ông (bà) có tên sau: 

 1. Ông Nguyễn Xuân Đức, Phó chủ tịch UBND huyện  - Trưởng ban 

 2. Ông Bùi Văn Việt, Trưởng phòng Lao động - TB&XH huyện - Phó ban 

 3. Bà Nguyễn Thị Hường, Trưởng phòng Tài chính - KH huyện - Uỷ viên 

 4. Ông Lê Gia Ngọc, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Uỷ viên 

 5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó trưởng phòng Lao động  - TB & XH 

huyện - Uỷ viên 

 * Mời các ông, bà có tên sau tham gia Ban quản lý: 

1. Bà Ngô Thị Khanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban 

MTTQ huyện - Uỷ viên 

 2. Ông Trần Đức Cơ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện - Uỷ viên 

3. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Ủy 

viên. 



4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN huyện - Ủy viên. 

 5. Ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc kho bạc huyện - Uỷ viên 

 Điều 2. Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” có nhiệm vụ: 

 - Chỉ đạo việc vận động, xây dựng quản lý và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp 

nghĩa” kiểm tra các hoạt động của quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thuộc cấp mình quản 

lý đảm bảo thu, chi đúng quy định, chấp hành đúng chế độ kế toán tài chính hiện 

hành. 

 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban 

quản lý quỹ có nhiệm vụ giúp Ban quản lý thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ. 

         Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 3048/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND huyện Bình Lục. 

 Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Lao động - TB 

& XH huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu VT, BQL. 

CHỦ TỊCH 

 

 
Trần Xuân Dũng 
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