
UBND THANH PHO NAM DINH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BTC DAI HOI TDTT Dc 1p -Tiy do - Hnh phtic 

S: OL/TB-BTC TP.Nam Djnh, ngayAg thang 0] nám 2022 

THÔNG BAO 
Phân cong nhim viii di vói thành viên Ban T chüc 

Di hi The diic The thao thành phô Nam Djnh lan thtr IX, nãm 2022 

Can cur K hotch 99/KH-UBND ngày 24/12/2020 cüa UBND thành ph 
Nam Dinh v viêc t churc Dai hi TDTT các cap thành phô Nam Djnh, tiên tth 
Dai hi TDTT tinh Nam Dnh Ian thur IX näm 2021 Va huxng urng Dti hi The thao 
toàn quôc lan thur IX-2022; 

Can cur Quyt djnh s 1521/QD-UBND, ngày 18/01/2022 cüa Uy ban nhân 
dan thành ph Nam Djnh v vic thành 1p Ban To chuic Dai  hi The dyc The thao 
thành ph Nam Dnh lan thur IX, näm 2022; 

Can cur chrc nàng nhim viu cüa các co quan chuyên mon thuc U$r ban 
nhân dan thành phô Nam Djnh; 

Ban To chute Dai  hi The dye The thao thành phô Narn Djnh lan thur IX, nàm 
2022 dã thông nhât phân cong iThim vi các thành viên Ban To churc, cii the nhu sau: 

1. Ba Nguyn Thi Nhtr - Phó Chü tjch Thu'ô'ng trirc UBND thành phô, 
Triröng Ban: Chi dao  chung. 

2. Ong Vu Van Thng - Tru'öng phOng Van hóa vã Thông tin, PhO 
Tru'ô'ng ban Thuông trVc. 

- Diêu hành các hott dng trong chucng trInh Dti hi The dyc The 
thao thành phô, phôi hçp hoat  dng giUa các ngành, các cap, các thin vi trong diêu 
hành, chi dao hoat dQng cña Dai  hi The dic The thao. 

- Xây dimg kjch bàn, chuân bj các diêu kin phyc vui các man dông din, 
diêu hành... 1p du toán kinh phi và chñ trI to chirc L khai mac,  tong kt, khen 
thu'&ng cho các doàn, các vn dng viên, các tp the, Ca nhân có thành tIch xut sc 
trong cong tác to churc Dai  hi TD]IT các cap. 

- Chi dao,  theo dOi, don dôc to churc Dai  hi The dic The thao cap ca s dOi 
vOl phuèng Ba Triu, Cura Bäc. 

3. Ong Nguyn Xuân Hott - Giám dôc Trung tam Van hóa Thông tin Th 
thao Thành phO — Phó Tru&ng ban: 

- Xây dimg và triên khai Diêu 1 thi dâu các mon thi dâu D?i  hi Th dye 
The thao thành phô. 

- To chirc các mOn thi dâu Dai  hi The diicThê thao thành phô. 
- Chi dao  cOng tác chuyên mOn Dai  hi The diic The thao cap phthng, xã. 
- Chi dao  các phu6ng, xà tO chirc tot Dai  hi The dic The thao cap co sO và 

chuân bi dôi ngü can bô, nghiêp vu, trong tai, luc luong van dOng viên tharn gia 
Dai hi The dye The thao thành phO. 

- Chi dao  mO các lOp tp huân cho can b the dic the thao cp xã, phuOng. 
- Xây dng lirc luqng, tO chute các doãn, tuyêii thành phô tharn gia thi du tai 

Dai hôi The duo The thao tinh Narn Birth lan thr IX. 



- Xây dirng va thng hap du trU kinh phi tp hun, th chirc các mon thi dâu tai 
Dai hi the dic the thao thành phô và các mon tham gia thi dâu t?i  Di hi the diic 
the thao tinh Narn Dinh lan thir IX. 

- Chi do, theo döi, don dôc to chirc Dai hi The dic The thao cap co' sa dôi 
viii các phuingNang TInh, Ngo Quyn. 

4. Ba Trân Thj Chung - Phó Ban Tuyên giáo Thành üy: 
- Chi dto Cong tác tuyOn truyOn phiic vii Dai  hi the diic the thao thành phô. 
- Chi do, theo dOi, don dôc t chirc Di hi Th dic Th thao cap ca s dôi 

vói phuing Phan DInh Phüng. 
5. Ong Phtm Vu Tun — Phó Trtrô'ng Cong an thành ph, Uy viên: 
- Clii dio thirc hin cong tác darn bão an ninh trt tir, an toàn giao thông trong 

qua trInh to chirc Dai  hi The diic The thao cap co' só và Dai  hi The diic The thao 
thành phô lan thu IX. 

- Chuân bj lrc lucing tham gia LO khai mc Dii hi The diic ThO thao thành phô. 
- Chi dao, theo, dOi, dOn dOc tO chirc Dai hôi The duc The thao cap Ca s dOi 

vth các phu?mg Trân Dãng Ninh, Vy XuyOn. 
6. Ong Nguyn Van Quyêt — Phó Chi huy tru'&ng Ban Chi huy Quãn sir 

thành phô,,Uy viên: 
- Phôi hap vâi Cong an thânh phO chi do thirc hin cong tác dam bào an ninh 

trt tir, an toàn giao thông trong qua trInh to chirc Di hi ThO diic The thao cap ca si 
và Dti hi The diic The thao thành phô lan thu Ix. 

- Chuân bi luc luo'ng tham gia L khai mac Dai hôi The duc The thao thanh phô 
- Chi do, theo dOi, don doe to chirc Dti hi The diic The thao cap co' s& dôi 

vth các phu&ng Trân TO Xug, Vj Hoàng. 
7. Ba Dinh Thj Mai — PhO Tru'ô'ng phông Van hóa và Thông tin thành 

phô, Uy viên: 
- Xây dmg kO hoch và ni dung chuang trIrth Dai  hi The diic Th thao thành 

phO, kO hoch chuang trInh ni dung L khai mc 
- Phi trách cOng tác thi dna, khen thuó'ng cüa Dii hi the diic the thao. 
- Don tiêp khách, l tan, khánh tiêt. 
- Chi do, theo dOi, dOn dôc to chi Di hi The dc The thao cap co sa dOi 

vi dan vj phuO'ng H Long, phuà'ng M X 
8. Ong Nguyen Dt'c CI,inh - P/ió Tru.ng plibng Tài clii'nh- Kê hoçich than/i 

phô, Uy viên: 
- Phii trách cong tác dam bão kinh phI c chüc Di hi The dçic The thao thành 

phO và tham gia Dai  hi The dic ThO thao tinh Nam Djnh. 
- CM do, theo dOi, don dOc to chuc Dui hi The diic The thao phuông Tnrng Thi. 
9. Ong vu Ngçc Bão - Phó Trir&ng phông Giáo dic- Dao to thành phô, 

Uyviên: 
- Chi do các trtrè'ng chuan bj hrc luçing h9c sinh tham gia phiic vi lO khai mac 

Dai hôi The due The thao thành phô. 
- Chi do, theo dOi, don dôc tO chuc Di hi ThO diic The thao phuO'ng Trân 

Fhmg Dao. 
10. Ong Pirnu Van Luu — Phó Tru'O'ng phông Y tê Thãnh phô, Uy viên: 
- Dam bão cOng tác y tO, cOng tác phOng chOng djch Covid- 19, an toàn süc khOe 

cho van dông viOn tnrc và trong qua trmnh thi dâu cho içrc 1ung tham gia 10 khai rnc. 
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Dam báo an ton v sinh thirc phm trong qua trInh din ra D.i hi Th dic The thao 
thànhphô. 

- Chi do, theo dOi, don dôc to chüc Di hi The dçic The thao phung Van Miêu. 
11. Ba Phan Thj Tii Anh — Phó Chánh Van phông HDND-UBND thành phô, 

Uyviên: 
- Chiu trách nhim thm dnh ni dung các van bn do Ban To chCrc tham mu'u, 

trInh TnrOng Ban to chüc xem xét, phê duyt. 
- Chi dao,  theo dOi, don dôc to chirc Di hi The dijc The thao cap co s dôi 

vc'ii dan vj phuà'ng Nguyn Du. 
12. Ong Vu Duy Hu'ng - Phó Giám dôc Trung tam Van hóa, Thông tin và 

Th thao thành ph và ông Dinh ViêtCiro'ng - Phó Giám doe Trung tam Van 
hóa, Thông tin và The thao thành phô: phôi hgp vói phèng Van hóa Va Thông tin 
thành phé diu hânh các hoat dng trong chuang trInh Dii hi The di1c The 
thao thành phvà diêu hành L khai mac  cUa  Dai  hi The diic The thao thnh phô; 
phi hçip vâi Ban Tuyên giáo Thanhüy chi dto cOng tác tuyên truyên phçic vij Dti 
hi the dic the thao thânh phô. 

- Ong Vu Duy Hung chi dao,  theo dOi, don dôc to chrc D.i hi The dic The 
thao phumg Lc Ha,  xã Nam Van. 

- Ong Dinh Viêt Cung chi dao,  theo dOi, don dôc to chirc Dai  hi The dçic The 
thao phrnrng Quang Trung và xã Nam Phong. 

13. Ong Phim Thai So'n — Giám dôc Cong ty Co phân COng trinh Do th1 vñ 
ông Truong Cong Djnh — Giám doe Cong ty Co phân Môi tru*ng Nam Djnh: 

Ph tráchcong tác dam bào v sinh mOi trung, din chiêu sang, trang tn tti 
nhQTig khu virc cOng cong dê phiic vi L khai mac  và trong thôi gian din ra Di hOi 
the dic the thao thành phô và tinh. 

14. Ong Phim Thanh BInh — Giárn dôc Din 1rc thành ph6, Uy viên: 
Phii trách cOng tác dam bâo cung cap din cho Dai  hi The dic The thao cap co 

si và L khai mac Dai hi me dc The thao thành phô lan thü IX. 
15. Ong Hoàng Quang Khoa- Chil tjch Uy ban MTTQ thãnh phô, ông 

Nguyn TrI Kiên — Bi thir Thành doàn, bà Trân Thanh Hu'?ing- Chü tich  Hçii nông 
dan thành phô, ông Nguyn Van Thiêt — Phó Chü tjch Hi Cyu chin binh, ha Büi 
Thj Van Khánh- Phó Chfl tjch Hi Lien hip phy nü', ha Nguyn Phuong Ly- Phó 
Chü tjch Lien doàn lao dng thành phô: chuân b doân viên, hi vien cia dan vj rnInh 
tham gia Lê ldiai mac. 

-. Ong Hoàng Quang Khoa chi dao,  theo dOi, don dôc t chüc Dai  hi Th 
diic me thao phu'&ng Lc Vuqng. 

- Ong Nguyn Tn Kien clii dao,  theo dOi, don dôc to chüc Dai hi Th duc Th 
thao phuing ThOng Nhât. 

- Ong Trân Thanh Hu'ô'ng clii dao,  theo dOi, don dOc t chCrc Dai  hi Th diic 
The thao xa. Lôc An. 

- Ong Nguyn Van Thiêt clii dao,  theo dOi, don d,c t chCrc Dai hôi Th duc 
The thao phurng Trân Quang Khãi. 

- Ba Buj Thi Van Khánh chi dao, theo dOi, dOn dOc to chrc Dai hOi The duc The 
thao phu'ô'ng Lc Hôa. 

- Ba Nguyn Phuong Ly- clii dao,  theo dOi, dOn dOc to chñc Dai  hi The dyc 
The thao phuông Cira Nam. 



16. Ba Trãn ThI Ltroiig - Chuyên viên phông Van hóa và Thông tin thãnh 
phô; các ông, bã Lu'u Thj Thüy, Trn Thu Thüy, Trân Thj Hoa, Liru Dirc Quãn, 
bang Th9 Nárn— Can b Trung tam Van hóa, Thông tin, The thao thành phô: 
tham gia hixàng dan Dai  hi the diic the thao cap ca si và to chüc Dai  hi The diic The 
thao thành phô theo chi do cüa Thu trumg Co quan.I. 
Nyi u/jan: TM. BAN TO CHI5C 
- TT. Thành üy; -- NG BAN 
- TT HDND TP; 
- Länh dao UBND TP; 
- Các thãnh viên BTC; 
- Các don vj theo KH; 
- Liiu VT, VX.j4

,, 
 

UBND THANH PHO 
Nguyn Thj Nhu' 
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