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THÔNG BAO 

Phãn cong nhim vi các thãnh viên Ban Chi do In  dng 
Hiên máu tInh nguyen thi xã Cilia Lô 

Can cr quy& djnh s 645/QD-LJBND ngãy 22/02/2022 cña Uy ban nhân 
dan thj xã Cira Lô ye vic kin toàn Ban Chi do vn dng Hin máu tInh 
nguyen thj xã Cira Lô; Can cir k hoach s 26/BCD.HMTN ngây 22 tháng 02 
nãm 2022 cüa Ban Chi do In dng Hiên rnáu tInh nguyen thj xã Cilra Lô ye 
vic vn dng Hin máu tInh nguyen nãm 2022; 

Tri.rng Ban Chi dto vn dng Hin rnáu tInh nguyen thj xã Cilia Lô phân 
cong nhim vii cho các thành viên, ci th nhu' sau: 

1. Ong Hoãng Van PhuIc, PCT UBND Thj xã: Tru'ö'ng ban 

Diu hành chung, chi dio rnoi hot dng cüa Ban Chi dio. 

2. Ông Chê S5' Hing, PCT Thuông trirc Hi Chfr thp aó: Phó Ban trV'c 

- Tham rnuu cho UBND Thi xã ban hành các van ban lien quan den cOng 
tác vn dng hin rnáu tInh nguyen; phii trách cOng tác t chilic, tng hçrp báo 
cáo kt qua các hot dng hin rnáu tInh nguyen. 

- Chju trách nhim lam cu ni giüa các thânh viên Ban Chi do Thj xã và 
Trung tam Huyt hyc - Truyn rnáu Tinh, Hi Chü thp dO Tinh dê to chtlrc hiên 
máu diling k hoach; dtng thñ chuãn bi dia dim, co so vt cht, hu can phiic 
v ngày t chilic hin rnáu. 

3. Ông Vô Van Thy, Chánh Van phông HDND - UBND Thj: Phó ban 

- Tham muu t chrc các cuôc hi nghj cilia phong trão hiên máu tInh 
nguyen Thj xã. 

- Phii trách co quan HDND- UBND Thi xã, Trung tam Phát triên qu Dat, 
Van phông Däng k QSD Dt. 

4. Ông Lê Dñ'c BI thu Thj doàn: Phó ban 

- Tuyên truyn vn dng luc 1ucng Doân vien, thanh niên trong toàn Thj 
tham gia hin rnáu dt 50% chi tiêu toàn Thj vOi s ngu6'i däng k hin máu tinh 
nguyen 560 ngu'Oi; 1p danh sách gtlii v ThuOng trirc Ban Chi dio Thj xã qua Hi 
ChU thp dO, truóc ngãy 20/3/2021; b trI can b Thj doân phi hçrp vói ThrOng 
trirc Hi Chtr thp dO Thj xã tO chüc các hoit dng tru'Oc, trong vá sau hin máu. 



- Diu dng 15 tInh nguyen viên tham gia phiic v, hurng dn ngui hin 

máu trong ngày t chirc 1y máu. 

- Phii trách phumg Nghi Hâi, Buu din Ci.ra Lô, Trung tam Diêu duOng 

Nguô'i có cong vó'i each mng Ngh An. 

5. Ong Nguyn Quang Tiêu, Tru'ông Ban Dan vn, Chü tich  U5 ban 
MTTQ Thj xã: Ban viên 

- Phii trách cong tác tuyên truyn, van dông can bô, cong chirc, viên chirc 

co quan Khi dan vâ nhân dan ô các khu dan cu huOng irng tham gia phong 

trào hin máu tInh nguyen. 

- Phii trách Co quan Khi dan, Chi ciic Thud Bc Vinh, Ban Quán 1 Do thj. 

6. Ba Duong Th! Son Hal, Tru&ng phông Y té: Ban viên 

- Phi hçp diu dng can b y t tham gia phiic vi hin rnáu; Tuyên 

truyn, 4n dng lirc 1ung can b ngânh Y t tham gia hin máu tInh nguyen. 

- Phii trách Bênh viên Phc hM chirc näng Ngh An, Chi ciic Thng ké Thj 

xã, Ngân hang Nông nghip vá Phát trin Nông thôn chi nhánh Cira LO. 

7. Ba Phüng Thj Hinh, Chil tjch Hi LHPN Th1 xã: Ban viên 

- Tuyên truyn, van dông can bô, hôi viên Hi Phi n trong toàn Thj dang 

k tham gia hin máu dat  15% chi tiêu, v9i s ngui dãng k hin máu tInh 

nguyen 168 ngui; 1p danh sách giri v Thung trirc Ban Chi dao  Thj xâ qua 

Hi Chü th.p dO, truâc ngày 20/3/2021. 

- Phii trách phu'ng Nghi Thu, Ban quán 1 các dir an du ti.r xây dirng Thj 

xâ, Ngân hang chInh sách xã hi Thj xâ, Ban Quán 1 Nghia trang. 

8. Ba Trn Thi Hoàng Phu'o'ng, Chü tjch Hi Nông dan Thj xä: Ban viên 

- Tuyên truyn van dng 1irc 1ucng Nông dan các phung hi.thng trng 

tham gia hin máu. 

- Phii trách phuO'ng Thu Thiiy, Kho bac  Nhà nuâc Thj xâ, Báo hiêm xä 

hôi Thi xà, Trung tam Djch vi Nông nghip Thj xi. 

9. Ba Phan Thj Thu Thüy, Phó tru&ng Cong an Th1 xã: Ban viên 

- Phii trách cOng tác an ninh trât fir, an toân giao thông tai  khu virc t chüc 

hin rnáu. Dng thai vn dng 1irc luçmg can b, chin s' ngành Cong an tham 

gia hin máu dtt chi tiêu giao. 

- Phu trách phuOng Nghi Hu'o'ng, co quan COng an, Trung tam Phiic hôi 

chrc nAng - Bô Xây dirng. 
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10. Ong Trn Nht Thành, Phó CHT BCH Quãn sr Th1 xã: Ban viên 

- Phi hap vii luc lirnng cong an dam báo trt tir nai t chirc hin máu. 

Dông thài, dng viên can bô, chin s BCH quân sir Thj xâ và lirc luçrng dan 
quân tir v tharn gia hin rnáu dat  chi tiêu giao. 

- Phii trách phuOng Nghi Hôa, Hat Kirn lam và Ban Chi huy quân sçr Thj xa. 

11. Ong bang Van Hal, Phó ban Tuyên giáo Thj u: Ban viên 

- Tuyên truyn, vn dng can b, CNVC và các tang lop nhân dan tham 
gia hin máu tInh nguyen thông qua các bui hi nghj Báo cáo viên. 

- Phv trách phumg Nghi HOa, Viên kirn sat nhân dan, TOa an nhân dan 

Thj xã Trung tam Bôi duO'ng chInh trj Va ca quan Th üy. 

12. Ong Nguyn ChI Nguyen, Tru'O'ng phông Tài chInh - Ké hoich: Ban viên 

Tham mixu kinh phi dam báo cho các hoat  dng hin máu tInh nguyen. 

13. Ong Trân Van The, Giám doe Trung tam Y t Th1 xã: Ban viên 

- Diu dng can b Y t tharn gia phic vii hin máu. Tuyên truyn vn 

dng can b ngành Y t tham gia hin rnáu dat  chil tiêu giao. 

- Phii trách Trung tam PHCN - BNN - Giao thông 4 vâ Trung tam Y tê Thj xä. 

14. Ong Nguyn Hfi'u Thanh, Chü tjch LDLJJ Th1 xã: Ban viên 

- Tuyên truyn vn dng 1irc luçmg doàn viên cOng doàn các co quan, don 

vj, trung h9c trén dja bàn Thj xä däng k tham gia hin rnáu tInh nguyen. 

- Phii trách philèTig Nghi Thñy, Cong ty TNHH mt thành viên du ljch 

Cong doàn Cira LO, Di Thanh tra do thj. 

15. Ong Phüng Dtrc Nhãn, TrirOng phông GD&DT Thi xã: Ban viên 

- Tuyên truyn 4n dng 1irc lucrng can b, CNVC ngành giáo diic trong 

toàn Thj xa dãng k hin máu dat chi tiêu, vi s ngui dang k' hin máu tInh 

nguyen 315 ngu'i; 1p danh sách giri v Thung trirc Ban Chi dao  Thj xà qua Hi 

Cht thp do truó'c ngày 20/3/2022. 

- Phu trách các trithng Mm non, Tiu h9c, THCS, Phàng Giáo diic Va 
Dào tao,  Tru'Ong THPT Cira Là và TruOng THPT Ctra Là II. 

16. Ong Vö Hlng Hal, Giám dc Trung tam Van hóa, the thao và 

Truyn thông ThI xã: Ban viên 

- Phu trách cOng tác truyn thông v hin máu tInh nguyen trén h thông 

thông tin dai  chiing; kjp thO'i dua tin các hoat  dng trong thii gian truc, trong 

và sau dot hin máu. 



- Phii trách các dan vi: Trung tam Vin thông, Trung tam Ciru h - PCTT 
Thj xâ,; Trung tam Van hóa, Th thao và Truyên thông Thj xã. 

Trên day là ni dung phân cong nhim viii cho các thành viên Ban Chi dao 
vn dng Hin máu tlnh nguyen Thj xâ nAm 2022. D nghj các thành viên cAn cir 
nhiêm vii du'c Tru&ng Ban Chi dao phân công, t chirc thirc hin tt nhim viii 
duc giao; trong qua trInh thirc hin có diu gI vu'óng mc phàn ánh v Thithng 
truc Ban Chi do d xem xét, diu chinh./ 

No'i nhân: 
- Thuông trircThj üy (b/c); 
- Chii tjch, các PCT UBND Thi xä (b/c); 
- Các thành viên BCDHMTN; 
- Các co quan, don vj, phông, ban, ngânh cap Thj; 
- UBND, Hi CTD các phu'àng; 
- Liru: VT, HCT[) - 3Ob. 

TRU'O'NG BAN 

PHO CHU TICH UBND THI XA 
Hoàng Van Phiic 
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