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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Chi Lăng
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
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 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
ban hành quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có
công với cách mạng;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân
tộc tại Tờ trình số 39/TTr-PLĐTBXHDT ngày 21 tháng 4 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Chi Lăng
(gọi tắt là Ban Quản lý), cụ thể như sau:
1. Trưởng Ban Quản lý: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách Văn
hóa – Xã hội.
2. Phó Trưởng Ban thường trực Ban Quản lý: Trưởng phòng Lao động,
Thương binh, Xã hội – Dân tộc.
3. Phó Trưởng Ban Quản lý: Mời Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
4. Các thành viên Ban Quản lý:
- Mời đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện;
- Mời đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;
- Mời đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và tư cách pháp nhân của Ban Quản lý
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện tuyên truyền, vận động toàn dân đóng góp
ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện.
- Chỉ đạo việc vận động xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp
nghĩa” huyện; 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 tài chính - kế toán.
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- Đề nghị khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích đóng góp xây
dựng Quỹ, kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm.
2. Tư cách pháp nhân
Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện có trụ sở đặt tại Phòng Lao
động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện, có tài khoản và con dấu riêng để
hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và
thay thế Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện về việc kiện toàn Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện
Chi Lăng.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ
quan có thành viên tham gia Ban Quản lý và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ban Pháp chế, HĐND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, LĐTBXHDT (BMH) 05b.
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