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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập tiểu ban phục vụ Đại hội Thể dục thể thao 

 xã Cao Sơn lần thứ III - năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 15  tháng 12 năm 2020 của UBND 

xã Cao Sơn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Cao 

Sơn lần thứ III năm 2021; 

       Căn cứ Quyết định số 198/QĐ- UBND ngày 16/12/2020 của UBND xã Cao 

Sơn về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao xã Cao Sơn lần thứ III 

- năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04 /01/2021 của UBND xã Cao Sơn về 

việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội TDTT xã cao Sơn lần thứ III năm 2021; 
Xét đề nghị của công chức Văn hóa - Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập tiểu ban phục vụ Đại hội Thể dục thể thao xã Cao Sơn lần 

thứ III năm 2021 gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Hoàng Văn Cao - Chủ tịch Hội CCB xã - Trưởng ban; 

2. Ông Đinh Tiến Dũng - Trưởng Công an xã - Phó ban; 

3. Ông Bàn Hữu Dần - Phó Bí thư ĐTNCSHCM - Thành viên; 

4. Ông Hứa Văn Liêm - Phó Ban CHQS xã - Thành viên; 

5. Ông Hoàng Văn Hải - Phó Chủ tịch Hội CCB xã - Thành viên; 

6. Ông Hoàng Văn Đoàn - Thú y viên xã - Thành viên; 

7. Ông Triệu Văn Khé - Phó Chủ tịch MTTQ xã - Thành viên; 

8. Bà Hoàng Thị Chinh - Người làm công tác trẻ em xã - Thành viên; 

9. Bà Hoàng Thị Nga - Người làm công tác Đài truyền thanh xã - Thành viên; 

10. Bà Triệu Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã - Thành viên; 

11. Bà Thang Thị Phương - Nhân viên Trạm y tế xã - Thành viên. 

Điều 2. Tiểu ban phục vụ Đại hội có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ Đại hội thể dục thể thao xã Cao Sơn lần thứ III - năm 2021: 
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- Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ 

trong suốt quá trình diễn ra Đại hội cho các đoàn vận động viên và nhân dân 

đến tham dự Đại hội TDTT xã.  

- Kiểm tra tu sửa sân bãi các điều kiện thi đấu của các môn thi đấu tại 

Đại hội. Y tế bố trí nhân lực đảm bảo thuốc men, thiết bị y tế, kiểm tra an 

toàn thực phẩm tại khu vực diễn ra Đại hội, cứu thương cho các vận viên khi 

sảy ra sự cố. 

- Chuẩn bị sân khấu, sắp xếp, bố trí, đảm bảo vệ sinh môi trường khu 

vực diễn ra Đại hội 

Ngoài các nội dung trên các thành viên thực hiện nhiệm vụ khác do 

Trưởng ban phân công. 

Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND xã, công chức Văn hóa - Xã hội và các 

ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (T/hiện); 

- UBND huyện; 

- Phòng VH-TTTT&DL huyện; 

- Trung tâm VH-TTTT huyện; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Các thành viên; 

- Các thôn; 

- Lưu: VP. 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND  

Đặng Thị Hằng 
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