
           
THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ Thành viên Ban Tổ chức 

Kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập huyện (01/4/1997- 01/4/2022) 

và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 

  

Thực hiện Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND 

huyện về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức kỷ 

niệm 25 năm Ngày tái lập huyện (01/4/1997- 01/4/2022) và đón nhận Huân 

chương Lao động hạng Nhất; Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 04/3/2022 của Ban 

Tổ chức về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập huyện 

(01/4/1997- 01/4/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ban Tổ 

chức phân công nhiệm vụ các thành viên, như sau: 

 1. Ông Lưu Văn Dương- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng ban: Chỉ đạo, điều hành chung. 

 2. Ông Phạm Trọng Duy- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực; Trưởng Tiểu ban Soạn 

văn kiện, tuyên truyền và khánh tiết: 

- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, điều hành công việc của Trưởng ban, khi 

Trưởng ban đi vắng hoặc ủy quyền. 

- Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban Văn kiện, tuyên truyền và 

khánh tiết: Soạn thảo các văn bản chỉ đạo, văn kiện; tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền; trang trí khánh tiết Lễ kỷ niệm đảm bảo theo quy định (xây dựng triển lãm 

ảnh, phóng sự truyền hình về 25 năm huyện Trực Ninh xây dựng và phát triển; 

giấy mời, diễn văn, các bài phát biểu và nội dung, chương trình Lễ kỷ niệm,…). 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức. 

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ 

tịch HĐND huyện, Phó ban; Trưởng Tiểu ban an ninh: 

- Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban An ninh. Xây dựng, chỉ 

đạo thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, 

trong và sau Lễ kỷ niệm. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức. 

4. Ông Hà Quang Vinh- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ 

tịch UBND huyện, Phó ban; Trưởng Tiểu ban Hậu cần và phòng, chống dịch 

Covid-19: 

- Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên Tiểu ban Hậu cần và công 

tác phòng, chống dịch Covid- 19, xây dựng phương án chi tiết, trình Trưởng ban phê 

duyệt và tổ chức thực hiện (đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm đảm 

bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định). 

BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 
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Trực Ninh, ngày 04 tháng 3 năm 2022 



2 

 

- Điều hành chương trình buổi Lễ kỷ niệm. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức. 

5. Ông Mai Văn Chiến- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam huyện, Phó ban: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đoàn thể của huyện phối hợp với cấp uỷ đảng, chính 

quyền các xã, thị trấn chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và 

các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện chương trình hành động, các phong 

trào thi đua, tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội, lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm 25 ngày tái lập huyện. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng Tiểu ban Soạn văn kiện, tuyên truyền và khánh tiết. 

6. Ông Đặng Ngọc Hà- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ 

chức Huyện uỷ, Uỷ viên: 

- Thông tin về công tác xây dựng Đảng phục vụ xây dựng phóng sự, diễn 

văn kỷ niệm, phát biểu cảm tưởng của nguyên lãnh đạo huyện và công tác thông 

tin tuyên truyền. 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn miền 4 thực hiện nội dung kế 

hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm. 

 - Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng Tiểu ban Soạn văn kiện, tuyên truyền và khánh tiết. 

7. Ông Phạm Văn Đê- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ nhiệm Ủy 

ban kiểm tra Huyện uỷ, Uỷ viên: 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn miền 2 thực hiện nội dung, kế 

hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm. 

 - Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng Tiểu Ban An ninh. 

8. Ông Nguyễn Ngọc Thạch- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy viên: 

 - Giúp Trưởng ban hướng dẫn nội dung tuyên truyền, đôn đốc việc tổ chức 

tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn.  

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ, Phòng Nội vụ xây dựng Diễn văn kỷ 

niệm, bài phát biểu cảm tưởng của nguyên lãnh đạo huyện. 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã miền 3 thực hiện nội dung, kế hoạch 

tổ chức Lễ kỷ niệm. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng tiểu ban Soạn thảo văn kiện, tuyên truyền và khánh tiết. 

 9. Bà Vũ Thị Dung- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân 

vận Huyện ủy, Ủy viên: 

 - Chỉ đạo khối Dân vận Huyện uỷ phát động các phong trào thi đua lập thành 

tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện. 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn miền 1 thực hiện nội dung, kế 

hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm. 
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- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng tiểu ban Soạn thảo văn kiện, tuyên truyền và khánh tiết. 

10. Ông Đặng Quốc Chiến- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Công 

an huyện, Uỷ viên: 

 - Chỉ đạo lực lượng Công an huyện, Công an các xã, thị trấn phối hợp với 

Ban chỉ huy quân sự huyện, thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự.  

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng Tiểu Ban An ninh. 

11. Ông Phạm Văn Vinh- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chỉ huy 

Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Uỷ viên: 

 - Chỉ đạo lực lượng Quân sự huyện phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và 

Công an thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự. 

- Điều hành nghi thức Chào cờ tại buổi Lễ kỷ niệm. Chỉ đạo, điều hành Tổ 

quân kỳ. 

 - Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng Tiểu Ban An ninh. 

12. Ông Nguyễn Quang Thạo- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng 

Phòng Tài chính- Kế hoạch, Ủy viên:  

 - Chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện, các ngành, 

giúp Trưởng tiểu ban Hậu cần và đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm, 

trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định. 

 - Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng tiểu ban Hậu cần và phòng, chống dịch Covid-19. 

13. Ông Trần Hùng Việt- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh 

Văn phòng Huyện uỷ, Uỷ viên: 

- Giúp Trưởng tiểu ban Soạn thảo văn kiện, tuyên truyền và khánh tiết soạn 

thảo văn bản chỉ đạo thực hiện kế hoạch tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện. 

- Chỉ đạo công chức Văn phòng Huyện uỷ phối hợp phục vụ Lễ kỷ niệm. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng tiểu ban Soạn thảo văn kiện, tuyên truyền và khánh tiết, Trưởng tiểu ban 

Hậu cần và phòng, chống dịch Covid-19. 

14. Ông Nguyễn Xuân Phương- Chánh VP. HĐND- UBND huyện, Uỷ viên: 

 - Giúp Trưởng Tiểu ban Soạn thảo Văn kiện, tuyên truyền và khánh tiết: Soạn 

thảo các văn bản chỉ đạo, tổ chức Lễ kỷ niệm (kế hoạch, các văn bản chỉ đạo tuyên 

truyền, giấy mời, diễn văn, phát biểu của đại biểu tiêu biểu, nội dung chương trình 

Lễ kỷ niệm,…); phối hợp trang trí khánh tiết. 

 - Phối hợp với trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch, các ngành giúp Trưởng 

tiểu ban Hậu cần và đảm bảo cơ sở vật chất dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện, đảm 

bảo tiết kiệm, đúng quy định. 

- Chỉ đạo công chức, nhân viên phối hợp với các cơ quan liên quan vụ phục 

vụ Lễ kỷ niệm. 
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 - Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng Tiểu Ban soạn thảo Văn kiện, tuyên truyền và khánh tiết, Trưởng tiểu ban 

Hậu cần và phòng, chống dịch Covid-19. 

15. Ông Trần Văn Long- Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng 

Phòng Nội vụ, Ủy viên:  

 - Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng 

Diễn văn kỷ niệm, bài phát biểu cảm tưởng của nguyên lãnh đạo huyện. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND- UBND huyện, các cơ quan liên quan vụ 

phục vụ Lễ kỷ niệm. 

 - Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng Tiểu Ban soạn thảo Văn kiện, tuyên truyền và khánh tiết. 

16. Ông Vũ Giao Hưởng- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng 

Phòng Văn hoá- Thông tin, Uỷ viên: 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc các xã, 

thị trấn tổ chức tuyên truyền 25 năm ngày tái lập huyện. 

 - Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng Tiểu Ban soạn thảo Văn kiện, tuyên truyền và khánh tiết. 

17. Ông Trần Hải Bằng- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên: 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tổ 

chức chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi lễ kỷ niệm; phối hợp với Văn phòng 

HĐND- UBND huyện phục vụ Lễ kỷ niệm. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng Tiểu Ban soạn thảo Văn kiện, tuyên truyền và khánh tiết. 

18. Ông Nguyễn Khánh Duy- Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh 

Thanh tra huyện, Uỷ viên: 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tiếp công dân trong ngày 

Lễ kỷ niệm. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng tiểu ban An ninh. 

19. Ông Nguyễn Đại Đằng- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện- 

Trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường, Uỷ viên: 

- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn 

phát động làm vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện. Phối hợp với Công ty 

TNHH một thành viên KTCT Thủy lợi Nam Ninh chỉ đạo làm vệ sinh dọc tuyến 

kênh Cổ Lễ- Cát Chử. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng tiểu ban Hậu cần và phòng, chống dịch Covid-19. 

20. Ông Đỗ Văn Hiếu- Trưởng Phòng Y tế, Uỷ viên: 

- Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện phun thuốc khử trùng tiêu 

độc khu vực khuân viên của huyện, xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên cho các 

đại biểu và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại buổi lễ theo quy định. 
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- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng tiểu ban Hậu cần và phòng, chống dịch Covid-19. 

21. Ông Cao Trung Kiên- Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện: Ủy viên: 

- Chỉ đạo cán bộ, đoàn viên, thanh niên ra quân tình nguyện tổng vệ sinh 

môi trường, phát động phong trào trồng cây xanh tại các xã, thị trấn. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng Tiểu ban Soạn thảo Văn kiện, tuyên truyền và khánh tiết. 

22. Ông Nguyễn Mạnh Trường- Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin 

và Thể thao huyện, Uỷ viên: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng triển lãm ảnh, phòng 

sự về 25 năm huyện Trực Ninh xây dựng và phát triển. Phối hợp trang trí khánh 

tiết phục vụ Lễ kỷ niệm; tổ chức Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi tổ 

chức Lễ kỷ niệm. Làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuân viên Nhà văn hoá 

huyện. 

- Chủ động tuyên truyền và đưa tin về thành tựu kinh tế- xã hội của huyện; 

gương điển hình tiên tiến trước, trong và sau lễ kỷ niệm. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng Tiểu ban Soạn thảo Văn kiện, tuyên truyền và khánh tiết. 

23. Ông Nguyễn Quang Trình- Chủ tịch UBND thị trấn Cổ Lễ, Uỷ viên: 

 - Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, phát động nhân dân làm vệ 

sinh môi trường khu trung tâm huyện và địa bàn thị trấn Cổ Lễ; Phối hợp với công 

Công ty TNHH một thành viên KTCT Thủy lợi Nam Ninh chỉ đạo làm vệ sinh dọc 

tuyến kênh Cổ Lễ- Cát Chử; phối hợp với Tiểu ban an ninh chỉ đạo công tác đảm 

bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Cổ Lễ. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức, 

Trưởng Tiểu ban Soạn thảo Văn kiện, tuyên truyền và khánh tiết; Tiểu Ban An 

ninh. 

Thông báo này là cơ sở để các Thành viên Ban tổ chức thực hiện./.      

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BTC, các Tiểu ban; 

- Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện;       

- Lưu: BTC. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lưu Văn Dương 
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