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KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

Phục vụ Lễ Khai mạc, Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng 

Lần thứ IX, năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1962/KH-BCĐ ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 

IX năm 2022; Kế hoạch chi tiết số 112/KH-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2022 của 

Ban tổ chức Đại hội về tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và thi đấu các môn thể thao 

giai đoạn II tỉnh Cao Bằng lần thứ IX; 

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-BTC ngày 30/8/2022 của Ban tổ chức Đại 

hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022 về việc thành lập các Tiểu ban 

chuyên môn và phân công phục vụ Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 

2022. 

Tiểu ban Khánh tiết, khen thưởng, hậu cần, phục vụ (sau đây viết tắt là 

Tiểu ban) xây dựng Kế hoạch phục vụ Lễ Khai mạc và Bế mạc, cụ thể như sau:  

I. NHIỆM VỤ CHUNG 

- Chuẩn bị địa điểm tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc và thi đấu các môn thể 

thao trong chương trình Đại hội. 

- Huy động lực tham gia các khối, đoàn diễu hành, cầm biển đoàn, rước 

đuốc. 

- Liên hệ địa điểm (trường Tiểu học Hợp Giang) để phương tiện của học 

sinh, thành viên các đoàn tham gia buổi Tổng duyệt và Lễ Khai mạc Đại hội; 

chuẩn bị nước uống cho các hoạt động của Đại hội, phối hợp hướng dẫn sắp xếp 

và đảm bảo an toàn các phương tiện của thành viên các đoàn tham gia buổi Tổng 

duyệt và Lễ Khai mạc Đại hội. 

- Chuẩn bị maket, pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội tại 

Lễ Khai mạc, Bế mạc, các địa điểm thi đấu và các trục đường chính trên địa bàn 

thành phố và trung tâm các huyện trong tỉnh. 

- Chuẩn bị sân khấu nổi, bục phát biểu, kiệu, ảnh Bác Hồ và dải lụa, biển 

các đoàn, bục trao giải thưởng; trải thảm đỏ bậc lên xuống 2 bên khán đài A, 

đường đến bục phát biểu và đài đuốc; trang thiết bị âm thanh loa đài, nước uống 

phục vụ khai mạc, bế mạc, các địa điểm thi đấu. 
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- Chuẩn bị nhạc chào cờ (Quốc ca có lời), nhạc diễu hành, nhạc khi đuốc 

vào sân, nhạc nền khi lãnh đạo tỉnh di chuyển từ Khán đài A đến Đài đuốc để 

châm lửa và trở về vị trí tại Lễ Khai mạc Đại hội. 

- Chuẩn bị 01 đài đuốc lớn (có bục để đứng lên châm lửa vào đài đuốc) và 

02 đuốc nhỏ, nhiên liệu cho phần rước đuốc, thắp lửa truyền thống. 

- Chuẩn bị khăn trải ghế, nước uống 03 hàng ghế bọc da khán đài A (có 

54 ghế); Chuẩn bị biển tên đại biểu: Bộ VHTTDL, Tổng cục Thể dục thể thao 

(TDTT), Lãnh đạo Trường Đại học TDTT 1, đại biểu các tỉnh bạn, Thường trực 

Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, 

Ban Tổ chức (BTC) Đại hội tỉnh ở hàng ghế da đầu tiên. 

- Dự kiến danh sách Đại biểu mời dự Lễ Khai mạc, Bế mạc trình Trưởng 

BTC phê duyệt; chuẩn bị và gửi giấy mời đại biểu dự Lễ Khai mạc, Bế mạc Đại 

hội. 

- Chuẩn bị phương án đón tiếp, sắp xếp bố trí chỗ ngồi đại biểu tại Lễ 

Khai mạc và Bế mạc Đại hội; tiếp đón và bố trí ăn, nghỉ của đại biểu Bộ 

VHTTDL Tổng cục TDTT, đại biểu các tỉnh bạn. 

- Chuẩn bị công tác trao thưởng cho các đoàn thể thao đạt giải tại Đại hội. 

- Xây dựng phương án bố trí mời thành viên BTC trao thưởng cho vận 

động viên đạt giải cuối các buổi thi đấu. 

- Phát thẻ đeo cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban 

chuyên môn; chuẩn bị lực lượng bưng khay để trao cờ lưu niệm và trao giải 

thưởng; đón tiếp đại biểu dự Bế mạc Đại hội. 

- Chuẩn bị xe đưa đón Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo sở thực hiện nghi thức xin 

lửa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trung tâm thành phố Cao Bằng) và di 

chuyển về Sân vận động thành phố Cao Bằng. 

- Xây dựng phương án đảm bảo về điện lưới trong Lễ Khai mạc, Bế mạc 

Đại hội. 

- Thực hiện công tác vệ sinh sân vận động và các địa điểm thi đấu trước, 

trong và sau Đại hội. 

- Thực hiện thanh quyết toán kinh phí tổ chức Đại hội, phát chế độ cho 

các lực lượng tham gia Đại hội theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban Tổ chức phân công. 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TIỂU BAN 

1. Bà Tô Thị Trang, Phó Giám đốc Sở VHTTDL - Trưởng Tiểu ban 

- Phụ trách điều hành chung, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thành 

viên tham gia Tiểu ban trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Chỉ đạo trực tiếp các thành viên Tiểu ban thuộc Sở Văn hóa, Thể  thao 

và Du lịch (VHTTDL). 
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2. Ông Ngô Quang Tú, Chánh Văn phòng Sở VHTTDL - Phó Trưởng 

Tiểu ban 

- Tổ trưởng Tổ phục vụ. Thực hiện công tác chỉ đạo thường trực đảm bảo 

hậu cần, cơ sở vật chất tại lễ khai mạc và bế mạc. Chịu trách nhiệm trước BTC 

và Trưởng T iểu ban về các nhiệm vụ của Tiểu ban (trừ công tác thi đua khen 

thưởng). 

- Chuẩn bị maket, pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội tại 

Lễ Khai mạc, Bế mạc, các địa điểm thi đấu và các trục đường chính trên địa bàn 

thành phố và trung tâm các huyện trong tỉnh. 

- Chuẩn bị sân khấu nổi, bục phát biểu, kiệu, ảnh Bác Hồ và dải lụa (16 

dải lụa dài màu: xanh, đỏ, vàng kết hoa trên kiệu để rước), biển các đoàn, bục 

trao giải thưởng; trải thảm đỏ bậc lên xuống 2 bên khán đài A, đường đến bục 

phát biểu và đài đuốc; trang thiết bị âm thanh loa đài, nước uống phục vụ khai 

mạc, bế mạc, các địa điểm thi đấu. 

- Chuẩn bị nhạc chào cờ (Quốc ca có lời), nhạc diễu hành, nhạc khi đuốc 

vào sân, nhạc nền khi lãnh đạo tỉnh di chuyển từ Khán đài A đến Đài đuốc để 

châm lửa và trở về vị trí tại Lễ Khai mạc Đại hội. 

- Chuẩn bị 01 đài đuốc lớn (có bục để đứng lên châm lửa vào đài đuốc) và 

02 đuốc nhỏ, nhiên liệu cho phần rước đuốc, thắp lửa truyền thống. 

- Chuẩn bị biển tên đại biểu: Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, Lãnh đạo 

Trường Đại học TDTT 1, đại biểu các tỉnh bạn, Thường trực Tỉnh ủy, Thường 

trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức 

(BTC) Đại hội tỉnh ở hàng ghế da đầu tiên. 

- In và gửi giấy mời đại biểu dự Lễ Khai mạc, Bế mạc Đại hội. 

- In và phát thẻ đeo cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các 

Tiểu ban chuyên môn; chuẩn bị lực lượng bưng khay để trao cờ lưu niệm và trao 

giải thưởng; đón tiếp đại biểu dự Bế mạc Đại hội. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Tiểu ban phân công. 

3. Bà Lục Thị Hồng, Trưởng phòng Quản lý TDTT - Phó Trưởng 

Tiểu ban 

- Chịu trách nhiệm trước BTC và Trưởng Tiểu ban về công tác thi đua khen 

thưởng Đại hội. 

- Huy động lực tham gia các khối, đoàn diễu hành, cầm biển đoàn, rước 

đuốc. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở đảm bảo công tác hậu cần, phục vụ. 

+ Cung cấp danh sách, điện thoại đầu mối các khối diễu hành; thành viên 

BTC; Các tiểu ban. 

+ Cung cấp danh sách nhận tiền bồi dưỡng các lực lượng tham gia.  
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+ Dự toán kinh phí khen thưởng. 

- Dự kiến danh sách Đại biểu mời dự Lễ Khai mạc, Bế mạc. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Tiểu ban phân công. 

4. Ông Nguyễn Hoài Đức, PGĐ Công ty Điện lực Cao Bằng - Thành 

viên 

- Xây dựng phương án, cử nhân sự trực đảm bảo về điện lưới trong 

Chương chình tổng duyệt Lễ Khai mạc, Bế mạc Đại hội và địa điểm các môn thi 

đấu trong Đại hội. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Tiểu ban phân công. 

5. Bà Nông Thị Tuyến, Trưởng phòng Quản lý Du lịch - Thành viên 

- Chuẩn bị phương án đón tiếp, sắp xếp bố trí chỗ ngồi đại biểu tại Lễ 

Khai mạc và Bế mạc Đại hội; tiếp đón và bố trí ăn, nghỉ của đại biểu Bộ 

VHTTDL Tổng cục TDTT, đại biểu các tỉnh bạn. 

- Tổ trưởng tổ Lễ tân. Đón đại biểu lễ khai mạc, bế mạc. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Tiểu ban phân công. 

6. Bà Đinh Thị Hằng Nga, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế - Thành 

viên 

- Phụ trách công tác khen thưởng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Tiểu ban phân công. 

7. Bà Đặng Thu Hồng, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng 

QLVH&GĐ - Thành viên 

- Kiểm tra, chỉ đạo công tác trang trí khánh tiết, công tác thực hiện tuyên 

truyền của Đại hội. 

- Đón đại biểu lễ khai mạc tại khu vực cổng sân vận động và lễ bế mạc 

sảnh nhà văn hóa trung tâm. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Tiểu ban phân công. 

8. Bà Nông Thị Thủy, Phó Chánh Thanh tra Sở VHTTDL  - Thành 

viên 

- Hỗ trợ Tổ trưởng tổ phục vụ, thường xuyên kiểm tra tiến độ, chịu trách 

nhiệm đôn đốc các thành viên thực hiện nhiệm vụ. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Tiểu ban phân công. 

9. Ông Ngô Ngọc Bình, Phó CVP Sở VHTTDL - Thành viên 

- Chuẩn bị địa điểm tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc và thi đấu các môn thể 

thao trong chương trình Đại hội. 

- Chuẩn bị khăn trải ghế, nước uống 03 hàng ghế bọc da khán đài A (có 

54 ghế); nước uống phục vụ cho các đoàn tham dự lễ khai mạc. 
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- Thực hiện công tác vệ sinh sân vận động và các địa điểm thi đấu trước, 

trong và sau Đại hội. 

- Chuẩn bị xe đưa đón Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo sở thực hiện nghi thức xin 

lửa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trung tâm thành phố Cao Bằng) và di 

chuyển về Sân vận động thành phố Cao Bằng. 

- Chỉ đạo công tác liên hệ đại biểu dự khai mạc và bế mạc. 

- Thực hiện chỉ đạo công tác tài chính, đảm bảo hậu cần, cơ sở vật chất tại 

đại hội. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Tiểu ban phân công. 

10. Bà Đàm Thị Thắm, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung 

tâm ĐTTTTTNT - Thành viên 

- Đảm bảo công tác hậu cần, phục vụ tại các giải thi đấu trong đại hội. 

- Phụ trách kiểm tra công tác đảm bảo cho các khối Hồng kỳ, kiệu rước 

ảnh Bác, kiệu rước biểu tượng và khối Hồng kỳ tại lễ tổng duyệt và khai mạc. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Tiểu ban phân công. 

11. Bà  Hoàng Thị Lợi, Chuyên viên Phòng Quản lý TDTT - Thành 

viên 

- Liên hệ lấy thông số size quần áo, giầy cụ thể như sau: 

+ Size Giầy: Đội rước cờ Tổ quốc, Đội rước ảnh Bác Hồ, Đội rước biểu 

tượng Đại hội TDTT; Đội rước Hồng Kỳ, 17 VĐV chạy rước đuốc. 

+ Size Áo: Đại biểu (áo phông ngắn tay), 2người cầm biển đoàn (áo dài), 

16 người cầm dải lụa (quần áo dân tộc), áo phông trọng tài, quần áo suvet trọng 

tài. 

- Phối hợp, liên hệ thuê trang phục quần áo dân tộc cho học sinh, trang 

phục áo dài đỏ cho học sinh cầm biển đoàn. 

- Cấp phát trang phục và thẻ đeo cho đại biểu, thành viên BCĐ, BTC; 

trang phục, giầy, tất cho đoàn vận động viên rước đuốc, khối cờ Tổ quốc, kiệu 

rước và khối hồng kỳ; trang phục trọng tài. 

- Phát thẻ đeo cho tổ phục vụ, công an, y tế, thanh niên xung kích. 

- Phát kinh phí bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia. 

- Tham gia công tác phục vụ tại Lễ Khai mạc và Bế mạc. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Tiểu ban phân công. 

12. Bà Đàm Thùy Linh, Chuyên viên Phòng TCPC - Thành viên 

- Tham mưu công tác thi đua khen thưởng, chuẩn bị công tác trao cờ lưu 

niệm và hoa tại Lễ khai mạc, trao thưởng cho các đoàn tại lễ bế mạc Đại hội. 

- Xây dựng phương án bố trí mời thành viên BTC trao thưởng cho vận 

động viên đạt giải cuối các buổi thi đấu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Tiểu ban phân công. 
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13. Bà Hà Thị Thu Hường, Chuyên viên Phòng Quản lý TDTT - 

Thành viên 

- Kiểm đếm nhận lại tài sản sau khi kết thúc tại Lễ Khai mạc và Bế mạc. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Tiểu ban phân công. 

14. Bà Nông Thị Lan, Kế toán Văn phòng Sở - Thành viên 

- Thực hiện thanh quyết toán kinh phí tổ chức Đại hội, phát chế độ cho 

các lực lượng tham gia Đại hội theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Tiểu ban phân công. 

15. Bà Lê Thị Diệp, Kế toán Trung tâm ĐTTĐTTNT - Thành viên 

- Phối hợp với Văn phòng Sở trong công tác đảm bảo hậu cần. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Tiểu ban phân công. 

III. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT 

1. Tổng duyệt Lễ Khai mạc 

1.1. Thời gian: 7h30 ngày 13 tháng 9 năm 2022 

1.2. Địa điểm: Sân vận động thành phố Cao Bằng 

Thực hiện quy trình đảm bảo thời gian, hậu cần, cơ sở vật chất để đón tiếp 

đại biểu và công tác phục vụ như chương trình chi tiết Lễ Khai mạc. 

2. Lễ rước đuốc truyền thống 

2.1. Thời gian: 06h45 đến 08h00 

2.2. Địa điểm: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

2.3. Phụ trách: Đ/c Ngô Ngọc Bình - PCVP Sở. 

2.4. Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần: Văn phòng Sở. 

(Theo Kế hoạch số 1962/KH-BCĐ ngày 01/8/2022) 

 Hậu cần đảm bảo: Lẵng hoa 2 tầng có dòng chữ Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022; giá châm lửa, 02 đuốc cầm tay, xe đưa đón 

lãnh đạo Sở. 

3. Lễ Khai mạc (Địa điểm Sân vận động) 

3.1. Đại biểu 

3.1.1. Đại biểu mời ngoài tinh: 

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( dự kiến 3 người cả lái xe) 

- Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao (dự kiến 3 người cả lái xe)  

- Lãnh đạo Trường Đại học TDTT 1 (dự kiến 3 người cả lái xe) 

- Lãnh đạo 03 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( dự kiến 9 người cả lái 

xe) 
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3.1.2. Đại biểu mời trong tỉnh: 

- Đại biểu lãnh đạo tỉnh (dự kiến 5 người chưa kể lái xe) 

 - Lãnh đạo các cơ quan đảng; Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND 

tỉnh; UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Các cơ quan trung ương 

đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị xã hội; 

thành viên BCĐ, BTC Đại hội, đại diện một số doanh nghiệp... (80 người chưa 

kể lái xe). 

3.2. Tổ chức thực hiện 

- Phụ trách chung: Đ/c Ngô Quang Tú - CVP 

 - Phối hợp: Đ/c Ngô Ngọc Bình PCVP  

 - Bộ phận Lễ tân: 14 đ/c (đ/c Nông Thị Tuyến, Trưởng phòng QLDL – Tổ 

trưởng) 

 - Bộ phận phục vụ: 15 đ/c  

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Phụ trách 

14/9 14h00 

17h00 

Kiểm tra công tác đảm bảo 

trước Khai mạc Đại Hội 

Sân Vận 

động 

Đ/c Trang PGĐ 

Bộ phận phục vụ 

15/9 06h30 

07h30 

Kiểm tra công tác đảm bảo 

trước Khai mạc Đại Hội 

Sân Vận 

động 

Đ/c Trang PGĐ 

Bộ phận phục vụ 

07h30 

08h00  

Đón tiếp Đại biểu Cổng Sân 

vận động 

Đ/c Nông Thị 

Tuyến 

12 đ/c lễ tân 

Dẫn khách vào vị trí, Tiếp 

nước Đại biểu 

Khán đài A Đ/c Tú, đc Trung 

và 04 đ/c lễ tân 

08h00 

08h30 

Diễu hành biểu dương lực 

lượng (nhạc diễu hành) 

Sân vận 

động 

Đ/c Toàn và đơn 

vị tổ chức sự kiện 

08h30 

08h35 

Nghi Lễ Chào Cờ (Quốc 

ca có lời) 

Khán đài A Đ/c Toàn và đơn 

vị tổ chức sự kiện 

08h35 

08h45 

Chuẩn bị míc phát biểu 

khai mạc, Tuyên thệ của 

Trọng tài và Vận động 

viên (Có chuẩn bị nhạc 

nền trong thời gian di 

chuyển) 

Khán đài A Đ/c Toàn và đơn 

vị tổ chức sự kiện 

08h45 Trao Cờ Lưu niệm, tặng 

hoa cho các đoàn tham dự 

Đại hội (nhạc trao thưởng) 

Khán đài A Đ/c Toàn và đơn 

vị tổ chức sự kiện 

Đ/c Linh và 06 lễ 

tân. 

 Khay đựng cờ Khán đài A 02 lễ tân 

 Khay đựng hoa Khán đài A 04 lễ tân 

8h55 Kết thúc nghi lễ Khán đài A  
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4. Lễ Bế mạc 

- Phụ trách chung: Đ/c Ngô Quang Tú – CVP 

 - Phối hợp: Đ/c Ngô Ngọc Bình PCVP  

 - Bộ phận Lễ tân: 16 đ/c 

 - Bộ phận phục vụ: 15 đ/c 

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Phụ trách 

20/9 14h30 

15h00 

Đón tiếp Đại biểu  Nhà Văn hóa 

Trung tâm 

Đ/c Nông Thị 

Tuyến 

12 đ/c lễ tân 

Dẫn khách vào vị trí, Tiếp 

nước Đại biểu 

Nhà Văn hóa 

Trung tâm 

Đ/c Tú, đc Trung 

và 04 đ/c lễ tân 

15h00 

15h10 

Ổn định tổ chức 

(Âm thanh phát biểu) 

Nhà Văn hóa 

Trung tâm 

Đ/c Toàn và đơn 

vị tổ chức sự kiện 

15h10 

15h40 

Báo cáo đánh giá kết quả 

tổ chức Đại hội 

(Âm thanh phát biểu) 

Nhà Văn hóa 

Trung tâm 

Đ/c Toàn và đơn 

vị tổ chức sự kiện 

15h40 

16h10 

Trao thưởng cho cá nhân, 

đơn vị, địa phương đạt 

thành tích xuất sắc (nhạc 

trao thưởng) 

Nhà Văn hóa 

Trung tâm 

Đ/c Toàn và đơn 

vị tổ chức sự kiện 

Đ/c Linh và 3 lễ 

tân 

Khay bê cờ giải 01 lễ tân 

Khay bê hoa 02 lễ tân 

16h10 Phát biểu Bế mạc Đại hội 

(Âm thanh phát biểu) 

Nhà Văn hóa 

Trung tâm 

Đ/c Toàn và đơn 

vị tổ chức sự kiện 

16h30 Chào cờ kết thúc Đại hội 

(Quốc ca có lời) 

Nhà Văn hóa 

Trung tâm 

Đ/c Toàn và đơn 

vị tổ chức sự kiện 

 

Trên đây là kế hoạch và phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ Khai mạc, Bế 

mạc Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng Lần thứ IX, năm 2022. Tiểu ban sẽ ban hành 

Thông báo triệu tập và phân công nhiệm vụ (chi tiết) các thành viên Tổ Lễ tân, 

Tổ Phục vụ Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2022. Qúa trình triển khai thực hiện 

nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị các đồng chí báo cáo Tổ trưởng phụ trách 

để báo cáo Trưởng Tiểu ban chỉ đạo kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ, BTC Đại hội; 

- Thành viên Tiểu ban Khánh tiết, khen thưởng; 

   hậu cần, phục vụ; 

- Lãnh đạo Sở VHTTDL; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG TIỂU BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Tô Thị Trang 
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