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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Hội thao kỷ niệm 77 năm ngày truyền 

thống ngành Lao động – Thương binh và Xã hội ( 28/8/1945 – 28/8/2022)  
 

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-SLĐTBXH ngày 27/7/2022 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội về tổ chức Hội thao kỷ niệm 77 năm ngày truyền 

thống ngành Lao động – Thương binh và Xã hội ( 28/8/1945 – 28/8/2022). 

Thực hiện Quyết định số 6415/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/8/2022 của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thao kỷ 

niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Lao động – Thương binh và Xã hội ( 

28/8/1945 – 28/8/2022);  

Để tổ chức Hội thao kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Lao động – 

Thương binh và Xã hội diễn ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Trưởng Ban Tổ 

chức phân công nhiệm vụ đối với các thành viên như sau: 

1. Ông Đàm Văn Chính – Phó Giám đốc, Trưởng ban 

Phụ trách chỉ đạo chung theo Kế hoạch số 102/KH-SLĐTBXH ngày 

27/7/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tổ chức Hội thao kỷ 

niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. 

2. Bà Hà Thị Hải Yến - Phó Giám đốc, Phó trưởng ban Thường trực 

- Giúp việc cho Trưởng Ban Tổ chức, chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển 

khai thực hiện theo kế hoạch. 

- Phụ trách Tiểu ban Chuyên môn Cầu lông. 

3. Ông Nguyễn Văn Giang - Phó Giám đốc, Phó trưởng ban  

- Giúp việc cho Trưởng Ban Tổ chức, chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển 

khai thực hiện theo kế hoạch. 

- Phụ trách Tiểu ban Chuyên môn Bóng chuyền hơi. 

4. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chánh Văn phòng, Thành viên 

- Chủ trì phối hợp các đơn vị thực hiện công tác trọng tài; Tổ chức họp 

bốc thăm, xếp lịch thi đấu. 

- Chịu trách nhiệm xây dựng chương trình khai mạc và bế mạc của Hội 

thao; chuẩn bị báo cáo đánh giá tại buổi bề mạc Hội thao; Thực hiện công tác 

nghị sự buổi khai mạc, bế mạc Hội thao. 
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- Chịu trách nhiệm công tác nhân sự, công tác khen thưởng, kỷ luật tại 

Hội thao. 

- Phụ trách Tiểu ban Lễ tân, Hậu cần, Sức khỏe. 

5. Bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng KH-TC, Thành viên 

- Hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thanh, quyết toán kinh 

phí tổ chức Hội thao. 

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Sở thẩm định dự toán, hướng 

dẫn, kiểm tra việc thanh quyết toán kinh phí theo chế độ hiện hành. 

6. Ông Cao Sơn Thủy – Giám đốc Trung tâm ĐDNCC, Thành viên 

- Kiểm tra, rà soát cơ sở, vật chất, dụng cụ sân bãi và chuẩn vị các điều 

kiện khác cần thiết khác đảm bảo phục vụ tổ chức Hội thao. 

- Bố trí cán bộ y tế và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo việc chăm 

sóc sức khỏe các thành phần liên quan tại Hội thao. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công. 

7. Ông Nguyễn Đức Thọ – Phó chánh Văn phòng, Thành viên 

- Chịu trách nhiệm xây dựng Điều lệ Hội thao và các văn bản khác có liên 

quan. 

- Tham mưu thành lập các Tiểu ban: Chuyên môn; Lễ tân, Hậu cần, Sức 

khỏe tại Hội thao. 

- Chịu trách nhiệm công tác trang trí khánh tiết, công tác phục vụ Hội 

thao.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công. 

8. Bà Lý Thúy Giang– Phó trưởng phòng GDNN, Thành viên 

- Có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị tham gia Hội 

thao.        

- Phối hợp thực hiện công tác trang trí khánh tiết, công tác phục vụ Hội 

thao. 

- Hỗ trợ tổng hợp điểm thi đấu, tính giải theo quy định của Điều lệ Hội 

thao. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công. 

9. Bà Lê Thanh Hà – Chuyên viên Văn phòng, Thành viên 

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Hội thao. 

- Soạn thảo giấy mời đại biểu dự khai mạc, bế mạc Hội thao; chuẩn bị bài 

phát biểu cho Lãnh đạo Sở tại buổi khai mạc, bế mạc Hội thao. 

- Chịu trách nhiệm đặt in cờ lưu niệm; Cờ giải các nội dung thi và giải 

toàn đoàn.  
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- Tổng hợp điểm, kết quả của các nội dung thi đấu. Lên danh sách giải. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thao. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công. 

Các thành viên trong Ban Tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ đã được phân 

công theo lĩnh vực phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng 

Ban Tổ chức phân công. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị các 

thành viên phản ánh kịp thời về Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực 

để được giải quyết. 

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Hội thao kỷ 

niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Lao động – Thương binh và Xã hội./. 
 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các thành viên BTC Hội thao; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-

TB&XH 

Đàm Văn Chính 
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