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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức  

Đại hội thể dục thể thao huyện Xuân Trường lần thứ IX năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND 

huyện Xuân Trường về việc thành lập BTC Đại hội TDTT huyện lần thứ IX năm 

2022, BTC Đại hội thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau: 

1. Ông Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban: Phụ 

trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện công tác tổ chức Đại hội. 

2. Ông Đinh Văn Trâm - Trưởng phòng VH&TT huyện - Phó Trưởng 

ban Thường trực: 

- Giúp Trưởng ban điều hành và giải quyết các công việc thường xuyên của 

Ban Tổ chức; chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp và lập kế hoạch công 

tác của Ban Tổ chức. 

- Phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT huyện tham mưu Ban Tổ chức triển 

khai phần nghi lễ khai mạc, bế mạc Đại hội TDTT huyện. 

- Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở; tổng 

hợp kết quả, báo cáo Ban tổ chức theo quy định. 

- Hướng dẫn công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội. 

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban phân công. Phụ 

trách xã Xuân Bắc. 

3. Ông Phạm Văn Thành - Giám đốc TTVH-TT&TT huyện - P. Trưởng ban: 

- Phụ trách nội dung, chương trình Đại hội TDTT huyện lần thứ IX. Xây 

dựng, ban hành Điều lệ thi đấu các môn thể thao; đảm bảo các điều kiện về cơ sở 

vật chất và kinh phí phục vụ Đại hội. 

- Trực tiếp triển khai công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại 

hội TDTT tại khu trung tâm huyện. 

- Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn để các địa phương tổ chức Đại hội 

TDTT cấp cơ sở; tuyển chọn lực lượng vận động viên có thành tích tốt để đào tạo, 

bồi dưỡng, tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ IX. Phụ trách xã 

Xuân Hồng. 

4. Ông Lê Thế Hưng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Uỷ viên: Chủ 

trì, tham mưu BTC chỉ đạo, hướng dẫn các khối diễu hành biểu dương lực lượng 

tại Lễ khai mạc Đại hội; tổ chức lực lượng của Ban CHQS huyện tham gia diễu 

hành tại Lễ khai mạc. Phối hợp với Công an huyện đảm bảo ANTT trong quá trình 

tổ chức Đại hội. Phụ trách xã Xuân Phương. 
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5. Ông Đỗ Quang Dụ - Phó trưởng Công an huyện - Uỷ viên: Chủ trì, 

phối hợp với Ban CHQS huyện đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao 

thông trong quá trình tổ chức Đại hội TDTT huyện; tổ chức lực lượng Công an 

huyện tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội. Phụ trách xã Xuân Trung và 

môn bóng đá nam. 

6. Bà Vũ Thị Hồng Tươi - Trưởng phòng TC-KH huyện - Uỷ viên: 

Tham mưu bố trí kinh phí phục vụ Đại hội TDTT huyện và hướng dẫn, quản lý, sử 

dụng kinh phí theo quy định. Phụ trách xã Xuân Kiên. 

7. Ông Đỗ Văn Minh - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Uỷ 

viên: Phối hợp với phòng VH&TT huyện và các cơ sở liên quan tham mưu Ban Tổ 

chức các văn bản chỉ đạo Đại hội TDTT cấp cơ sở và Đại hội TDTT cấp huyện; 

tổng hợp tình hình, tiến độ tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở báo cáo Ban Tổ chức, 

UBND huyện. Phụ trách xã Thọ Nghiệp và môn cờ tướng. 

8. Ông Đặng Đức Trường - Trưởng phòng GD&ĐT huyện - Uỷ viên: 

Phụ trách huy động lực lượng giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn 

huyện làm trọng tài, tham gia thi đấu; tham gia diễu hành, đồng diễn tại Lễ khai 

mạc Đại hội và một số nhiệm vụ phục vụ Đại hội. Phụ trách xã Xuân Phú và môn 

kéo co. 

9. Ông Đỗ Viết Thuận - Trưởng phòng Nội vụ huyện - Uỷ viên: Phụ 

trách việc huy động lực lượng các cơ quan khối quản lý nhà nước, hành chính sự 

nghiệp tham gia Đại hội. Phụ trách xã Xuân Châu và môn điền kinh. 

10. Ông Mai Ngọc Chương – Trưởng phòng Y tế huyện: Phối hợp với 

Trung tâm Y tế huyện và các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các nhà hàng, quán ăn...thực hiện các quy 

định về an toàn thực phẩm; tham mưu triển khai các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh Covid-19. Phụ trách xã Xuân Thành. 

11. Ông Vũ Trường Khánh – Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường 

huyện: Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng vệ 

sinh môi trường khu vực trung tâm, Trụ sở làm việc, các trục đường chính, đường 

dong ngõ xóm... đảm bảo sạch đẹp. Phụ trách xã Xuân Vinh. 

12. Ông Trần Huy Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Uỷ viên: 

Phụ trách việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho các lực lượng tham gia thi đấu và 

phục vụ Đại hội; Phối hợp với Phòng Y tế và các địa phương đảm bảo công tác an 

toàn thực phẩm. Phụ trách xã Xuân Đài. 

13. Ông Nguyễn Văn Tuân - Trưởng phòng KT&HT huyện - Uỷ viên: 

Phối hợp với lực lượng Công an đảm bảo công tác an toàn giao thông trong quá 

trình tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện; Phụ trách huy động lực lượng tại các 

doanh nghiệp tham gia Lễ khai mạc Đại hội. Phụ trách xã Xuân Hoà. 
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14. Ông Nguyễn Tiến Định - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT 

huyện - Uỷ viên: Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền trên Hệ thống phát 

thanh huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn; tập hợp tư liệu xây dựng chương 

trình thuyết minh cho các khối diễu hành trong Lễ khai mạc Đại hội; phản ánh kịp 

thời diễn biến, quá trình tổ chức Đại hội TDTT huyện đến các tầng lớp nhân dân. 

Phụ trách xã Xuân Thượng và môn bóng bàn. 

15. Ông Trần Xuân Đán - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân Trường - Uỷ 

viên: Chỉ đạo các lực lượng của địa phương tham gia công tác đảm bảo an ninh 

trật tự; tuyên truyền, tổ chức vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý trước ngày 

khai mạc Đại hội; huy động lực lượng của đơn vị mình tham gia diễu hành và thi 

đấu các môn của Đại hội. Phụ trách thị trấn Xuân Trường và môn cầu lông. 

16. Ông Phạm Ngọc Hải - Trưởng ban Tuyên giáo HU - Uỷ viên: Chỉ 

đạo công tác tuyên truyền về Đại hội TDTT cấp cơ sở và Đại hội TDTT cấp huyện 

tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Phụ trách xã Xuân Thủy. 

17. Bà Lê Thị Tố Nga - Chủ tịch UBMTTQ VN huyện - Uỷ viên: Chỉ đạo 

đạo công tác huy động lực lượng tham gia các hoạt động của Đại hội. Phụ trách xã 

Xuân Ninh. 

18. Ông Bùi Ngọc Định - Chánh Văn phòng Huyện ủy - Uỷ viên: Tham 

mưu TTHU công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội; Tham gia Chỉ đạo đạo công tác 

huy động lực lượng; trực tiếp đôn đốc lực lượng khối Đảng tham gia các hoạt động 

của Đại hội. Phụ trách xã Xuân Tiến và môn bóng chuyền nam. 

19. Bà Mai Thị Huế - Chủ tịch LĐLĐ huyện - Uỷ viên: Chỉ đạo công đoàn 

các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công đoàn viên tích cực tham gia Đại hội. 

Phối hợp cùng đồng chí Nguyễn Văn Tuân huy động lực lượng tại các doanh nghiệp 

tham gia Lễ khai mạc Đại hội. Phụ trách xã Xuân Ngọc và môn cờ vua. 

20. Bà Phạm Thị Minh Hiếu - Chủ tịch Hội LHPN huyện - Uỷ viên: Tổ 

chức tuyên truyền, vận động các hội viên Hội LHPN trong toàn huyện tham gia 

Đại hội TDTT các cấp. Phụ trách xã Xuân Phong và môn dân vũ. 

21. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện - Uỷ 

viên: Tổ chức tuyên truyền, vận động lực lượng đoàn viên thanh niên trong huyện 

tham gia thi đấu và cổ đông viên cổ vũ cho Đại hội TDTT các cấp. Phụ trách xã 

Xuân Tân và môn bơi. 

22. Bà Phạm Thị Mai Lan - PGĐ Trung tâm VH-TT&TT huyện - Uỷ 

viên: Tham mưu huy động lực lượng; tổ chức tập luyện chuẩn bị Lễ khai mạc Đại 

hội TDTT huyện lần thứ IX năm 2022. 

23. Ông Vũ Văn Cường - Hiệu trưởng trường THPT Xuân Trường B - 

Uỷ viên: Huy động lực lượng của đơn vị tham gia diễu hành, đồng diễn tại Lễ khai 

mạc Đại hội TDTT huyện lần thứ IX năm 2022. 
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24. Ông Phạm Văn Châu - Hiệu trưởng trường THPT Xuân Trường - 

Ủy viên: Huy động lực lượng của đơn vị tham gia diễu hành, đồng diễn tại Lễ khai 

mạc Đại hội TDTT huyện lần thứ IX năm 2022. 

Yêu cầu các Thành viên Ban Tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ được phân 

công tăng cường phối hợp, chủ động triển khai thực hiện; các thành viên phụ trách 

các xã, thị trấn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức 

Đại hội TDTT cấp cơ sở và báo cáo kết quả về Thường trực Ban Tổ chức./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 

- Thành viên Ban tổ chức Đại hội; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. BAN TỔ CHỨC  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Văn Vỵ 
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