UBND TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 245/QĐ-BQL

Hưng Yên, ngày 03 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo
vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN
Căn cứ Quyết định số 183/2003/QĐ-TTg ngày 08/9/2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên; Quyết định số
2386/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các
khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên;
Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện tỉnh
năm 2022;
Theo đề nghị Trưởng ban Ban Chỉ đạo vận động, hiến máu tình nguyện các
KCN tỉnh Hưng Yên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động, hiến máu tình nguyện các KCN
tỉnh Hưng Yên (viết tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Trưởng ban: Ông Vũ Quốc Nghị - Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh.
2. Phó Trưởng ban:
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp.
- Mời ông Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh.
3. Các thành viên:
- Ông Đào Công Văn - Chuyên viên Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
- Bà Phạm Thị Hoa - Kế toán Ban Quản lý các KCN tỉnh.
Mời tham gia thành viên
- Bà Phạm Thị Hồng Thùy - Cán bộ Hội chữ thập đỏ tỉnh.
- Ông Nguyễn Quang Thắng - Giám đốc Xí nghiệp, Công ty TNHH Phát
triển hạ tầng Hòa Phát Hưng Yên.

- Ông Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Khu công nghiệp
Thăng Long II.
- Ông Tô Ngọc Cường - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển hạ tầng
Dệt May Phố Nối.
Điều 2: Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:
- Giúp Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh xây dựng kế hoạch vận động,
hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh hàng năm; tổ chức chỉ đạo, tuyên truyền,
vận động để triển khai có hiệu quả công tác hiến máu tình nguyện trong các KCN
trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được UBND tỉnh giao hằng năm;
định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu
tình nguyện tỉnh theo quy định.
- Tổng hợp, lựa chọn, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền tôn vinh, khen
thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền,
vận động và tham gia hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.
Điều 3: Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:
- Ban Chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động trình Trưởng Ban Quản lý các
KCN tỉnh xem xét, phê duyệt.
- Các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm.
- Ban Chỉ đạo sử dụng khuôn dấu của Ban Quản lý các KCN tỉnh khi
Trưởng ban Chỉ đạo ký.
- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
258/QĐ-BQL ngày 19/3/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh. Chánh Văn phòng
Ban Quản lý các KCN tỉnh; Trưởng các phòng, đơn vị, đoàn thể liên quan và các
ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- BCĐ Vận động HMTN tỉnh;
- Lãnh đạo ban;
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
- Công đoàn các KCN tỉnh;
- Các chủ đầu tư hạ tầng KCN Phố Nối A,
Thăng Long II, Dệt May Phố Nối;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, DN.
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