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THÔNG BÁO
Phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao

 tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về 
việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX 
năm 2022 (Ban tổ chức);

Thực hiện Kế hoạch số 1760/KH-UBND ngày 20/6/2022 của Ban tổ chức 
về việc tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX 
năm 2022, Trưởng Ban tổ chức phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban 
Tổ chức

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Ban 
Tổ chức; phê duyệt các chủ trương, kế hoạch, quyết định và các văn bản chỉ đạo 
của Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh. 

2. Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch - Phó Trưởng ban Thường trực

- Tổng hợp những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban tổ chức, ý kiến 
chỉ đạo của Ban chỉ đạo trung ương và ngành dọc cấp trên báo cáo Trưởng Ban 
và Ban chỉ đạo, Ban tổ chức (thông qua các kỳ họp); được uỷ quyền của Trưởng 
Ban tổ chức và ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, triệu tập các 
phiên họp của Ban tổ chức.

- Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách Tiểu ban Nội dung, cơ sở vật chất.

3. Ông Vũ Khắc Lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch - 
Phó Trưởng ban

- Phụ trách công tác chuẩn bị lực lượng tham gia chương trình đồng diễn và 
trọng tài, vận động viên các khối tham dự lễ khai mạc.
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- Chỉ đạo công tác tổ chức thi đấu các môn thể thao trong chương trình 

Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX và kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT 
tỉnh lần thứ IX.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các trang thiết bị - dụng cụ phục 
vụ công tác tổ chức khai mạc, thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại 
hội TDTT tỉnh Hải Dương lần thứ IX. 

- Xây dựng kịch bản tổng thể và điều hành chương trình tại các buổi sơ 
duyệt, tổng duyệt và lễ khai mạc đại hội; kịch bản và tổ chức lực lượng vận 
động viên rước đuốc truyền thống thắp sáng đài lửa trong lễ khai mạc; kịch bản 
lời dẫn chương trình điều hành lễ khai mạc...

4. Bà Bùi Thuý Hạnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Phó 
Trưởng ban

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và định hướng tuyên truyền về Lễ khai mạc 
Đại hội TDTT tỉnh Hải Dương lần thứ IX;

- Chỉ đạo theo ngành dọc công tác tuyên truyền về Đại hội TDTT các cấp; 
Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hải Dương lần thứ IX và tổ chức hội nghị báo 
cáo viên các huyện, thành phố, ngành trong toàn tỉnh để tuyên truyền cho Đại 
hội TDTT.

5. Ông Lê Hồng Khanh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Phó 
Trưởng ban

- Phối hợp tham mưu trình Trưởng Ban tổ chức phê duyệt chủ trương, kế 
hoạch và các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo Lễ khai mạc Đại hội.

 - Phối hợp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng các 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội 
TDTT các cấp lần thứ IX.

6. Ông Lê Đức Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị lực lượng vận động viên của ngành Công an 
tham gia Lễ khai mạc và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội 
TDTT cấp tỉnh lần thứ IX.

- Chủ trì chỉ đạo công tác bảo vệ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự tại Lễ 
khai mạc Đại hội TDTT tỉnh; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng 
các phương án bảo vệ cho lễ khai mạc các giải thể thao trong chương trình Đại 
hội TDTT cấp tỉnh lần thứ IX.

- Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế.
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7. Ông Phạm Huy Thắng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông - 

Phó Trưởng ban
- Chủ trì xây dựng kế hoạch truyền thông tổng thể về Đại hội TDTT 

các cấp; trước, trong và sau thời gian tổ chức Lễ khai mạc và thi đấu các môn 
thể thao trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ 
chức truyền thông, quảng bá thông điệp, chủ đề của Đại hội, các hình ảnh về Đại 
hội TDTT các cấp tỉnh Hải Dương lần thứ IX.

8. Ông Nguyễn Trường Thắng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

- Tham mưu cho Ban tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn công tác lễ tân, khánh 
tiết theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban tổ chức.

- Tham mưu cho Trưởng Ban tổ chức nội dung chương trình nghệ thuật 
chào mừng trước Lễ khai mạc.

- Chỉ đạo thực hiện công tác đón tiếp đại biểu khách mời; in, phát hành 
giấy mời đại biểu dự lễ khai mạc; in và phát hành biển xe, biển tên, thẻ (dây 
đeo) ban tổ chức, phóng viên, phục vụ …; phối hợp xây dựng sơ đồ, vị trí ngồi 
của Đoàn chủ tịch, đại biểu, khách mời tại Lễ khai mạc.

- Phối hợp vận động tài trợ để hỗ trợ kinh phí cho công tác tổ chức.
 -Tham mưu xây dựng phương án, thiết kế trang trí khánh tiết tại địa điểm 

khai mạc và thực hiện tuyên truyền trực quan bằng hệ thống panô, ápphích, băng 
rôn, khẩu hiệu, phướn, banner, cờ hồng kỳ... tại các địa điểm cửa ngõ ra vào 
thành phố, các trục đường chính và khu trung tâm thành phố: Đường Tôn Đức 
Thắng, đường Thanh Niên, Nguyễn Lương Bằng, đường Trường Chinh, đường 
Bạch Đằng, đường Trần Hưng Đạo.

- Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách Tiểu ban Tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết 
và vận động tài trợ.

9. Ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Phối hợp chỉ đạo công tác an ninh, trật tự trong suốt quá trình chuẩn bị sơ, 

tổng duyệt và tiến hành lễ khai mạc.    
- Phối hợp tham mưu xây dựng phương án sắp xếp, bố trí chỗ ngồi cho đại 

biểu, các khối VĐV, khán giả tham dự Lễ khai mạc.
- Tham gia đón tiếp quan khách Trung ương và các tỉnh về dự Lễ khai mạc.

10. Ông Nguyễn Quý Trọng, Tổng biên tập Báo Hải Dương
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền tổng thể về Đại hội TDTT các cấp; trước, trong và sau thời gian tổ 
chức Lễ khai mạc và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội TDTT 
tỉnh lần thứ IX trên Báo Hải Dương, Báo Hải Dương điện tử.
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- Cử phóng viên thường xuyên cập nhất, đưa tin, bài tuyên truyền về kết 

quả công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp; trước, trong và sau thời gian tổ 
chức Lễ khai mạc và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội TDTT 
tỉnh lần thứ IX.

11. Ông Nguyễn Hồng Sáng, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên

- Bố trí lực lượng vận động viên là đoàn viên thanh niên tham gia Khối 
diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ IX.

- Chỉ đạo theo ngành dọc, huy động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên 
toàn tỉnh phát huy vai trò xung kích tham gia vào các hoạt động TDTT tại cơ sở, 
phối hợp tham gia tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp.

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn huy động 
đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện như hướng dẫn giao 
thông, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, chỉnh trang đô thị và các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể thao...hưởng ứng Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh 
Hải Dương lần thứ IX.

12. Ông Nguyễn Trọng Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Khối Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Lễ khai mạc và cử các chiến sĩ thi đấu các môn thể 
thao trong chương trình Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ IX.

- Huy động lực lượng chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ của Khối nghi thức 
diễu hành tại Lế khai mạc (khối cờ hồng kỳ, khối cờ thể thao - 100 chiến sỹ).

- Chỉ đạo công tác rà soát bom mìn bảo đảm an toàn trong suốt quá trình 
chuẩn bị sơ, tổng duyệt và tiến hành lễ khai mạc.

13. Bà Trần Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính

Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị được phân công nhiệm vụ xây dựng dự 
toán kinh phí; thẩm định dự toán kinh phí của các tiểu ban; thực hiện cấp kinh 
phí, hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

14. Ông Đặng Đình Long, Phó giám đốc Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch và tổ 
chức tuyên truyền trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các địa 
phương về diễn biến, kết quả của Đại hội TDTT các cấp và Lễ khai mạc Đại hội 
TDTT toàn tỉnh lần thứ IX.

- Cử phóng viên thường xuyên cập nhật và kịp thời đưa tin, bài phát trên 
Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh về diễn biến, kết quả của Đại hội TDTT 
các cấp và Lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX.
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15. Ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục huy động lực lượng giáo viên và học sinh trên 
địa bàn thành phố Hải Dương tham gia luyện tập và biểu diễn các màn đồng 
diễn tại lễ khai mạc (số lượng 600 - 700 người).

16. Ông Phạm Hữu Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế

  - Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình 
sơ duyệt, tổng duyệt và khai mạc đại hội.

  - Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho các lực lượng tham gia khai mạc đại 
hội tại các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và khai mạc đại hội. Cụ thể: thiết lập bộ 
phận y tế chăm sóc sức khoẻ tại khu vực khai mạc đảm bảo đủ các điều kiện, 
phương tiện y tế để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu xảy ra trong suốt quá 
trình tiến hành sơ duyệt, tổng duyệt và lễ khai mạc. 

17. Bà Đặng Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương

  - Chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi 
trường trong thời gian chuẩn bị và diễn ra Lễ khai mạc Đại hội.

  - Chỉ đạo cơ quan chuyên môn của thành phố thực hiện công tác tuyên 
tuyền dưới nhiều hình thức khác nhau về Lễ khai mạc Đại hội như: Phát thanh, 
Pano, khẩu hiệu, trên các màn hình Led, tuyên truyền lưu động, cắm cờ hồng 
kỳ… ở trung tâm thành phố, các cửa ngõ vào thành phố, các tuyến đường đôi 
trên địa bàn.

 18. Ông Bùi Văn Nam, Trưởng Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ

- Hướng dẫn công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao 
trong công tác tổ chức Đại hội TDTT 03 cấp (tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã, 
phường, thị trấn).

- Trình UBND tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội TDTT các cấp lần thứ IX.

19. Ông Nguyễn Đình Tự, Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao - 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu trình Ban tổ chức ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác 
chuyên môn. 

- Phối hợp tham mưu trình Ban tổ chức ban hành các quyết định thành lập 
Ban Tổ chức, các Tiểu ban và Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh 
Hải Dương lần thứ IX.

- Phối hợp tham mưu xây dựng các chương trình, kịch bản điều hành, các 
văn kiện, bài phát biểu cho các đồng chí lãnh đạo tại Lễ khai mạc…
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20. Bà Lê Thị Hiển, Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp tham mưu trình Trưởng Ban tổ chức ban hành các quyết định 
thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban và Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội 
TDTT tỉnh Hải Dương lần thứ IX.

- Tham gia xây dựng nội dung các cuộc họp, các văn bản chỉ đạo của Ban 
Tổ chức; các văn kiện, bài phát biểu cho các đồng chí lãnh đạo tại Lễ khai mạc.

- Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trong việc mời, đón tiếp 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương, bộ, ngành, Ban tổ chức Trung 
ương, đại biểu các tỉnh bạn tham dự Lễ khai mạc.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các thành viên Ban tổ chức tham gia các cuộc họp, chương trình sơ duyệt, 
tổng duyệt, đón tiếp đại biểu khách mời tại Lễ khai mạc và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do Ban tổ chức phân công.

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các thành viên chủ động triển khai thực 
hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh 
khó khăn, vướng mắc, các thành viên và các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về 
Trưởng Ban tổ chức để có hướng giải quyết./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- Các thành viên BTC;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, H.(20).

                   TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Minh Hùng
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