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UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP 

BTC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

 HỘI LHTN HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 LẦN THỨ V 

 

Số: 407 /TB-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Đình Lập, ngày 20 tháng 06 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đại biểu  

Hội LHTN huyện Đình Lập lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 

 

 Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-UBND, ngày 21/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh 

niên Việt Nam huyện Đình Lập lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; 

 Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện 

Đình Lập lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông báo phân công nhiệm vụ đối 

với các thành viên, cụ thể như sau: 
 

1. Ông Vi Văn Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức:  

- Chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội đại 

biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đình Lập lần thứ V, nhiệm kỳ 

2019 - 2024. 

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên môn. 

- Kiểm tra tiến độ, chất lượng công việc tham mưu của các thành viên 

trong Ban Tổ chức. 

2. Ông Nông Đức Vượng - Chủ tịch Hội LHTN huyện, Phó trưởng Ban 

Thường trực:  

- Giúp Trưởng Ban tổ chức chỉ đạo, kiểm tra tiến độ, chất lượng công việc 

của các các tiểu ban phục vụ Đại hội. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các 

nội dung diễn ra trong quá trình chuẩn bị và diễn ra Đại hội. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các thành viên Ban Tổ chức thực 

hiện đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội. Triệu tập lực lượng 

đoàn viên thanh niên của các đơn vị phục vụ Đại hội. Đảm bảo kinh phí tổ chức 

Đại hội theo dự toán ngân sách đã được giao năm 2019. 

- Chỉ đạo công tác tổ chức, điều hành Đại hội, hoàn chỉnh các văn kiện 

của Đại hội. Tổng hợp danh sách đại biểu Đại hội, phát hành công văn triệu tập 

Đại hội, giấy mời đại biểu tham dự Đại hội. 

3. Bà Trần Thị Yến - Trưởng Phòng Nội vụ, Phó Trưởng ban:  
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- Chịu trách nhiệm về hồ sơ tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt 

Nam huyện Đình Lập lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.   

- Chủ trì, hướng dẫn, xét duyệt, hoàn tất các thủ tục khen thưởng cho các 

tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị khen thưởng tại Đại hội.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.  

4. Bà Vi Thị Thu - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Thành 

viên: 

Hướng dẫn, thẩm định kinh phí, các thủ tục thanh, quyết toán các nội 

dung tại Đại hội. Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban giao. 

5. Ông Hoàng Văn Tài - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Thành viên:  

Tham gia xét duyệt Văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Đình 

Lập lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban 

giao. 

6. Ông Trần Quang Khải - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành viên: 

Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về nhân sự Uỷ ban Hội LHTN, 

các chức danh chủ chốt. Tham gia xét duyệt Văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt 

Nam huyện Đình Lập lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thực hiện các nhiệm vụ 

do Trưởng ban giao. 

7. Bà Mã Thu Hồng - Chánh văn phòng Huyện ủy, Thành viên: 

Tham gia xét duyệt Văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Đình 

Lập lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chỉ đạo công tác đón tiếp các thành phần 

đại biểu mời. Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban giao. 

 8. Ông Hoàng Văn Viên - Chủ tịch MTTQ huyện, Thành viên:  

Tham gia xét duyệt Văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Đình 

Lập lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chỉ đạo các thành viên tổ chức Đoàn thể 

chính trị xã hội khối Dân vận cử lực lượng tham gia công tác chuẩn bị Đại hội. 

Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban giao. 

9. Ông Bùi Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện. 

Thành viên:  

- Chủ trì chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thông huyện chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng, khánh tiết Đại 

hội, xây dựng phóng sự nhiệm kỳ 2014 - 2019. Phụ trách việc in ấn văn kiện, 

các tài liệu, phù hiệu Đại hội. 

- Phối hợp với các cơ quan khối Dân vận chuẩn bị về hội trường, các điều 

kiện khác chuẩn bị cho Đại hội. Phối hợp với Công an huyện bố trí lực lượng 

đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. 

- Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban giao.  
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Trên đây là nội dung phân công các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đại 

biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024./. 

  
 

Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND huyện (B/c);  

- Các thành viên Ban Tổ chức;                                                       

- Lưu VT.                                                                                                                                                                                                    

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Văn Đông 
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