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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Tổ chức Hội thi 

 Cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ I, năm 2022 

 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 139/KH-UBND, ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đăk Hà về tổ chức Hội thi Cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số huyện 

Đăk Hà lần thứ I, năm 2022 (gọi tắt là Hội thi); 

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-UBND, ngày 15/7/2022 của UBND huyện Đăk 

Hà về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số 

huyện Đăk Hà lần thứ I, năm 2022; 

Ban Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà 

lần thứ I, năm 2022 (sau đây gọi tắt là BTC) phân công nhiệm vụ cho các thành 

viên, như sau: 

1. Bà Phạm Thị Thương - UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện,  

Trưởng Ban Tổ chức  

Phụ trách chung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BTC; giải 

quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

2. Ông Trần Anh Dũng - Trưởng phòng VH&TT, Phó Trưởng Ban Tổ 

chức  

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Tổ chức về kết quả tổ chức Hội thi. Tham 

mưu Ban Tổ chức thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi cấp huyện và các 

văn bản liên quan đến công tác tổ chức Hội thi, xây dựng Quy chế Hội thi, đảm bảo 

tổ chức các nội dung của Kế hoạch đề ra.  

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp; chuẩn 

bị các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo để tổ chức Hội thi. Chủ trì tổ chức họp 

Ban Giám khảo và Tổ thư ký Hội thi.  

- Hướng dẫn, hỗ trợ về nội dung, chuyên môn liên quan công tác tổ chức Hội 

thi cấp xã, nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả của Hội thi. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kinh phí tổ chức Hội thi; 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác để Hội thi diễn ra thành công tốt đẹp. 

3. Ông Hà Đức Mỷ, Phó Trưởng phòng VH&TT, Thành viên Ban Tổ chức 

- Tham mưu giấy mời, bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội thi cho lãnh đạo 

huyện. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền cho Nhân dân về 

Kế hoạch tổ chức Hội thi, nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng, tích cực hưởng ứng tham 
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gia và nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn Di sản văn hóa Cồng chiêng của các 

dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 

- Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả tổ chức Hội thi ngay sau khi kết thúc Hội 

thi; tham mưu BTC lựa chọn và lập danh sách đội cồng chiêng, xoang tiêu biểu, 

xuất sắc của huyện để tham gia Hội thi cấp tỉnh. 

4. Bà Phạm Thị Trà Giang - Giám đốc Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện, 

Thành viên Ban Tổ chức 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn bị các điều kiện cơ sở 

vật chất, trang thiết bị (sân khấu, trang trí, âm thanh, ánh sáng, xây dựng kịch bản 

và dẫn chương trình Hội thi) để tổ chức Hội thi theo kế hoạch; tuyên truyền trên hệ 

thống cổ động trực quan: panô, băng rôn, cờ các loại về Hội thi. Xây dựng kịch bản 

chi tiết Hội thi và cử 01 người dẫn chương trình Hội thi Cồng chiêng, xoang các dân 

tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ I, năm 2022. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài chính - Kế 

hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung 

của Kế hoạch theo quy định. 

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội để 

toàn thể Nhân dân trong và ngoài huyện biết, tham dự Hội thi; tổ chức đưa tin các 

hoạt động trước, trong thời gian tổ chức Hội thi. 

5. Bà Huỳnh Thị Thu Liên - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện, Thành viên Ban Tổ chức  

Phối hợp với Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện tham mưu cấp kinh phí để tổ 

chức Hội thi cấp huyện và tham gia Hội thi tại tỉnh theo quy định. 

6. Ông Đỗ Đức Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm MT&DVĐT huyện, 

Thành viên Ban Tổ chức  

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT-DL và 

TT huyện chuẩn bị bàn ghế và sắp xếp vị trí bàn, ghế cho đại biểu tại Hội thi. Phối 

hợp đảm bảo vệ sinh trước, trong và sau thời gian diễn ra Hội thi. Chuẩn bị củi để đốt 

lửa trong đêm Bế mạc và trao giải. 

7. Ông Hà Quốc Mạnh - Bí thư Huyện đoàn, thành viên Ban Tổ chức  

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thi. Phân công đoàn 

viên phối hợp với Trung tâm MT&DVĐT huyện thực hiện sắp xếp củi trong đêm Bế 

mạc và trao giải. 

8. Bà Trần Thị Hạnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành 

viên Ban Tổ chức  

Định hướng công tác tuyên truyền về Hội thi Cồng chiêng, xoang các dân tộc 

thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ I, năm 2022 đến các tầng lớp nhân dân kịp thời, hiệu 

quả. 

9. Bà Lê Hồ Mộng Điệp, Kế toán Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện, 

Thành viên Ban Tổ chức 
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 Tham mưu Ban Tổ chức nguồn kinh phí tổ chức Hội thi Cồng chiêng, xoang 

các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ I, năm 2022 và tham gia Hội thi tại tỉnh 

theo quy định. 

10. Các Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thành viên Ban Tổ chức 

- Tham mưu chỉ đạo, tổ chức Hội thi cấp cơ sở đảm bảo nghiêm túc, chất 

lượng, hiệu quả. Lựa chọn, lập danh sách 01 đội thi có thành tích cao tham gia Hội 

thi cấp huyện; đồng thời Báo cáo kết quả tổ chức Hội thi về UBND huyện (qua 

Phòng Văn hóa - Thông tin) ngay sau khi kết thúc Hội thi theo đúng quy định. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức tập luyện, đưa đón Đội thi của địa phương mình 

tham gia Hội thi cấp huyện đúng thời gian quy định, đảm bảo về chất lượng.   

- Thông báo rộng rãi cho cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân biết, 

tham gia cổ vũ Hội thi cấp xã, huyện. 

Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện được phân 

công nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện 

nếu có vướng mắc, liên hệ với Phòng Văn hóa - Thông tin (Cơ quan thường trực 

của Ban Tổ chức Hội thi) để kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết./. 
 

Nơi nhận:     

- Các Thành viên BTC huyện (t/h); 

- Lưu VT, VHTT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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