
Uû ban nh©n d©n
PHƯỜNG THẤT HÙNG

    Sè: ……/Q§- UBND

             céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
                §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                        ThÊt Hïng, ngµy …..th¸ng .. n¨m 2022

QuyÕt ®Þnh
Về việc thành lập Câu lạc bộ Bóng Chuyền hơi nữ phường Thất Hùng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THẤT HÙNG

C¨n cø LuËt tæ chøc Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ vào Nghị quyết Đảng ủy họp ngày 11/5/2022;
Căn cứ vào chương trình hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022; 
Theo ®Ò nghÞ cña Ban ChÊp Hµnh Héi Liªn HiÖp Phô n÷ phườngThất Hùng, 

                                         
                                                                                                                         quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Thành lập Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi nữ phường Thất Hùng gồm 
các cá nhân sau:

* Ban chñ nhiÖm C©u l¹c bé: 
1. Bµ: Hoàng Thị Hạnh - Chñ nhiÖm CLB
2. Bµ: Lê Thị Hằng - Phã chñ nhiÖm CLB
3. Bà:Tạ Thị Hằng - Thủ quỹ

* C¸c thµnh viªn C©u l¹c bé (Cã danh s¸ch kÌm theo)
§iÒu 2. Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi nữ Thất Hùng có nhiệm vụ xây dựng 

Quy chế và duy trì hoạt động của câu lạc bộ. Tuyªn truyÒn vËn động các cá nhân 
yêu thích thể thao tham gia luyện tập thường xuyên, đặc biệt chú ý đến các đối 
tượng là phụ nữ, người lao động nhằm xây dựng phong trào thể dục thể thao vừa phát 
triển sâu rộng và có sức khoẻ để lao động sản xuất và tham gia giao lưu, thi đấu.

§iÒu 3. V¨n phßng H§ND - UBND phường vµ c¸c «ng (bµ) cã tªn t¹i §iÒu 1 
c¨n cø quyÕt ®Þnh thi hµnh. 

N¬i nhËn: 
- Héi LHPN thị xã Kinh M«n; 
- Nh §iÒu 3;
- Lu: VP 

                       CHỦ TỊCH 

                     Nguyễn Trọng Thuấn
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