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Số: 1473 /QĐ-UBND

Sông Lô, ngày 23 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ em năm 2020
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG LÔ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và Giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;
Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tại nạn thương tích và đuối
nước cho học sinh, trẻ em.
Căn cứ Kế hoạch số 2696/KH-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn
2016-2020.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Ban tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ em huyện Sông
Lô, gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Vũ Đình Tuyển

- Trưởng phòng LĐ-TB&XH- Trưởng ban;

2. Ông Vũ Mạnh Tuấn

- Bí thư Huyện đoàn - Phó Trưởng ban;

3. Bà Lê Thị Mai

- P. Chánh văn phòng HĐND-UBND- Thành viên;

4. Ông Nguyễn Văn Hùng

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh - Thành viên;

5. Ông Đỗ Mạnh Hà

- Trưởng phòng Văn hóa - TT- Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

- P. Trưởng phòng - Giáo dục & ĐT - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Đức Khang

- Trưởng phòng Tài chính-KH- Thành viên;

8. Ông Lê Thanh Dự

- Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH- Thành viên.

9. Ông Nguyễn Xuân Dũng

- Giám đốc Trung tâm Văm hóa - TT-TT

Điều 2: Tổ chức thực hiện:
- Ban tổ chức có nhiệm vụ tham mưu UBND huyện chỉ đạo, tổ chức, triển
khai thực hiện Kế hoạch dạy bơi miễn phí cho trẻ em huyện Sông Lô năm 2020,
thành lập tổ giáo viên, tổ chức dạy và học bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn
cho trẻ em trong thời gian tham gia lớp học bơi. Nhiệm vụ của các thành viên do
trưởng ban phân công.
- Ban tổ chức hoạt động kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành các lớp
dạy bơi miễn phí cho trẻ em huyện Sông Lô năm 2020.

- Trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan trong việc chỉ đạo, điều
hành, thực hiện nhiệm vụ của Ban tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ em năm 2020.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng
HĐND- UBND huyện, thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Sở Lao động-TB&XH (B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện (B/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,LĐTB&XH.
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