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BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI
ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Số:01 /BPC - BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thống Nhất, ngày 29 tháng 10 năm 2018

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018
1. Địa điểm tổ chức: Tại thôn 7.

2. Thời gian tổ chức: Khai mạc 7 h 00' ngày 09/11/2018. (Thứ sáu)
3. Đơn vị tổ chức: Đảng ủy – HĐND - UBND – UBMTQVN xã Thống Nhất.
4. Đơn vị thực hiện: Cán bộ và nhân dân thôn 7.
5. Nhiệm vụ của trưởng, phó BTC ngày hội
5.1. Ông Trần Quốc Tuấn QCT.UBND xã – Trưởng BTC phụ trách điều hành chung;
5.2. Ông Vũ Phú Quang PCT. UBND xã – P.Trưởng BTC: Phụ trách điều hành công tác tác trang trí và công tác tổ chức.
5.3. Bà Hứa Thị Hưng PBTCĐ: Xây dựng kịch bản chương trình, MC chương trình, đạo diễn và tổng dợt chương trình, trò chơi;
5.4. Bà Lý Thị Yến CT.UBMTTQVN xã – P.Trưởng BTC: chịu trách nhiệm nội dung, công tác nội chính,…
5.5. Bà Lương Thị Ngoại BTCB, Bà Lê Thị Thủy trưởng thôn phối hợp chỉ đạo, điều hành, phân công các tổ chức đoàn thể trong
thôn thực hiện theo nhiệm vụ mà BTC đã thống nhất.
6. Nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BTC ngày hội:
TT
Người thực hiện
Nội dung công việc thực hiện
I. Công tác trang trí (Thời gian thực hiện 7h30’ ngày 08/11/2018, địa điểm tại sân vận động UBND xã)
1. In ấn bano, băng rol, maket, âm thanh ngày tổng dợt;
2. Chuẩn bị 60 lá cờ chuối các màu loại lớn cắm dọc 2 bên đường từ
đường QL Sao Bọng – Đăng Hà, 6 cờ chuối loại nhỏ, 1 cờ Đảng, 1 cờ Tổ
1
Ông Lương Đình Quyết
quốc, 6 dây cờ xí (đuôi nheo) cắm cổng chào, 6 dây cờ xí giăng trước sân
khấu,
3. Dụng cụ giây kẽm, dây khâu bao, dây rút nhựa buộc, kìm bấm, búa

Người chỉ đạo điều hành
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đinh, đinh đóng, dây điện, đèn lồng, đèn pha…
Thời gian hoàn thành trước 11h ngày 08/11/2018
1.Viết thông báo, viết tin bài về nội dung tổ chức ngày hội trước và sau
cụ thể:
- Từ ngày 5,6,7,8/11/2018 đọc thông báo mời toàn thể nhân dân toàn
xã về tham dự ngày hội trên loa truyền thanh;
- Từ 12,13,14/11/2018 đọc tin bài về diễn biến tổ chức ngày hội trên
2
Ông Huỳnh Văn Chiến loa truyền thanh và chuyển tin về BTG duyệt đăng tải Websiete
thongnhat.gov.vn; huyenuybudang.gov.vn.
2. Phối hợp cùng với Chi đoàn thôn 7, ông Lương Đình Quyết thực
hiện lắp ráp cổng chào, trang trí sân khấu, dựng cây nêu, các thiết chế:
bục nói, bục Bác, tượng Bác, mượn trống trường…
Thời gian hoàn thành trước 11h ngày 08/11/2018
1. Tổng dọn dẹp vệ sinh trước, trong, sau ngày hội, phát cỏ,..
2. Chặt tầm vông hoặc lộ ô làm cổng chào:
- 2 cây dài 4 mét, 4 cây dài 3,5 mét, 12 cây dài 40 cm.
- 2 lạng đinh 10, 4 cuộn dây kẽm sợi lớn, xà beng, cuốc.
- 6 cọc số 1
BQL + BCTMT thôn 7 3. Chặt 6 cây 2,5 mét làm nhà vệ sinh tiểu nam, nữ phía sau sân khấu
chịu trách nhiệm chính
chính, giáp với hàng rào trường THPT hoặc 1 địa điểm thích hợp.
Đ/c Hoàng Văn Đình, 4. Phối hợp cùng với ông Lương Đình Quyết, ông Huỳnh Văn Chiến
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đ/c Hứa Thị Hưng Đoàn làm công tác trang trí sân khấu, làm và dựng cây nêu, cắm cờ chuối, cở
xã phối hợp cùng tham gia Tổ quốc, vận chuyển đồ thiết chế.
chỉ đạo)
5. Phân chia, kẻ vạch khu vui chơi, cắm bảng các khu vực WC, khu để xe
máy, ô tô, tổ bảo vệ, …(mua 1 bao vội bột)
3. Bắc nguồn điện tổng ( Liên hệ với gđ hộ dân liền kề) BTC chi trả tiền
điện tiêu thụ, thuê xe chuyên chở các vận dụng phục vụ cho ngày hội (đi
– về)
Thời gian hoàn thành trước 11h ngày 08/11/2018
II. Các văn bản phục vụ ngày hội
1. Tham mưu CT. UBND xã ban hành các Quyết định khen thưởng cá
1
nhân, tập thể, báo cáo phong trào xây dựng NTM;
Ông Đoàn Văn Điển
2. In ấn giấy khen, khung giấy khen;

Ông Điểu Mang PCT.
UBMTTQVN xã theo dõi,
kiểm trabáo cáo với Ông Vũ
Phú Quang P.CT UBND xã –
P.BTC trước 11h ngày
08/11/2018

Bà Lý Thị Yến
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TT UBMTTQ xã

III. Công tác lễ tân và trang phục

3.Thừa ủy quyền của CT.UBND xã đọc Quyết đinh khen thưởng
Thời gian hoàn thành trước 16h ngày 08/11/2018
1. Tham mưu Đẳng ủy – UBND xã xây dựng các văn bản chỉ đạo ngày
hội;
2. Chuẩn bị bài phát biểu ôn lại truyền thống, bài phát động phong trào;
3. In thư mời, giấy chứng nhận vinh danh;
4. Quản lý công tác nội chính: tài chính, vận động tài trợ, theo dõi công
tác thu – chi trước, trong và sau ngày hội
Thời gian hoàn thành trước 11h ngày 08/11/2018

CT.UBMTTQVN xã – P.BTC
theo dõi, kiểm tra báo cáo ông
Trần Quốc Tuấn
QCT.UBND – trưởng BTC
trước 16h ngày 08/11/2018

1. Làm bảng tên đại biểu theo danh sách khách mời: tỉnh, huyện, xã;
2. Chuẩn bị nước uống đóng chai theo số lượng dự trù, bình hoa để bàn,
Bà Nguyễn Thị Mai Lan khăn trải bàn đại biểu;
1
Bà Kiềng Thị Nhị
Thời gian hoàn thành trước 16h ngày 08/11/2018
3. Hướng dẫn đại biểu được vinh danh lên sân khấu;
Bà Vi Thị Hoa
4. Theo dõi, kiểm soát đại biểu được vinh danh về tham dự theo danh
sách thư mời báo cáo BTC hạn chế việc nhầm lẫn
1. Hướng dẫn sắp xếp đại biểu ngồi theo vị trí bảng tên: huyện, xã,
Bà Hà Thị Nha ,
Bà Trần Thị Kim Thi theo
thôn,…
Bà Nông Thị Hường;
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dõi, kiểm tra báo cáo Ông Vũ
Bà Nguyễn Thị Thủy Cúc 2. Tiếp trà nước đại biểu khách mời
Phú Quang PCT. UBND xã –
10 chị phụ nữ thôn 7
P.BTC trước 16h ngày
Bà Ng Trần Ngọc Xuân. 1. Hỗ trợ công tác khen thưởng cùng với ông Đoàn Văn Điển: chuẩn bị 1
08/11/2018 các nội dung 1,2
khay, khăn phủ màu đỏ bưng giấy khen, bê hoa, quà đại biểu tặng mừng
Bà Trần Thị Kim Thi
3
của Bà Kiềng Thị Nhị và Bà
trên sân khấu
Bà Vi Thị Hoa
Mai Lan, các nội dung còn lại
trong thời gian tổ chức
1. Hướng dẫn hội viên Hội CCB 12 chi hội mặc đồng phục nghi thức hội,
đeo cà vạt, đội mũ, đeo HHH CCB, huân huy chương.
Ông Đồng Văn Thân,
2. Hướng dẫn đoàn viên các 12 chi đoàn mặc đồng phục áo TNVN, đeo
Ông Hoàng Văn Đình,
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cà vạt, HHH đoàn.
Bà Lương Thị Ngoại
3. Hướng dẫn các tổ chức đoàn thể mặc đồng phục: Phụ nữ mặc áo dài,
nông dân mặc áo sơ mi, đóng thùng; người dân tộc mặc trang phục theo
dân tộc mình,…
IV. Công tác văn nghệ và tổng dợt chương trình (Thời gian thực hiện 15h00’ ngày 08/11/2018, địa điểm tại Sân tổ chức ngày hội)
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Ông Lương Đình Quyết
và Ông Hoàng Văn Đình
V. Công tác ANTT

1

2

3

Ông Phạm Ngọc Tuân

Ông Linh Quốc Điệp

Công an viên, tổ dân
phòng thôn 7

VI. Công tác tổ chức các trò chơi

1

2

1. Hỗ trợ chính cho Bà Hứa Thị Hưng trong quá trình tổng dợt chương
trình, tham mưu sắp xếp chương trình chi tiết,..
2. Theo dõi đôn đốc các đội văn nghệ thực hiện chạy chương trình và
biểu diễn đúng theo thứ tự mà BTC sắp xếp trong ngày tổ chức.
3. Bà Hứa Thị Hưng xây dựng kịch bản chương trình và dâx chương
trình trong suốt quá trình buổi lễ
1. Phân công LL công an TT, công an viên, tổ dân phòng thôn 7 tổ chức
tuần tra, kiểm soát các tụ điểm nóng trước, trong và sau ngày hội ( tập
trung đêm 08/11/2018);
2. Bố trí LL công an TT bảo đảm ATGT, chủ động tham mưu với
CT.UBND xử lý nghiêm các trường hợp đến gây rối, mất ANTT, tham
gia giao thông không đúng Luật (nếu có)
1. Thực hiện điều hành nghi thức chào cờ;
2. Phân công LLDQTV phối hợp với LLCATT bảo vệ, bảo đảm ANTT
ngày hội
3. Chủ động tham mưu BTĐU, CT.UBND xử lý các tình huống xấu xảy
ra trong ngày hội ( nếu có)
1. Tổ chức thực hiện tuần tra ANTT trước, trong, sau ngày hội;
2. Bố trí lực lượng trực ban đêm 08/11/2018 bảo vệ CSVC;
3. Bố trí LL hướng dẫn khách ra vào khu vực;
4. Bố trí LL trông và gữi xe khách ở bãi đỗ xe (giăng dây vào 1 vị trí
thích hợp) theo quy định có thể làm phiếu giữ xe (nhưng không thu phí)

Bà Nguyễn Thị Huyền,
Bà Triệu Thị Thảo,
Bà Nông Thị Ngọc
Bà Nguyễn Thị Ngọc
Bà Hoàng Thị Anh

MÂM BÁNH
1. Xây dựng thể lệ, barem chấm điểm mâm bánh, tổng hợp điểm của
BGK sắp xếp giải thưởng;
2. Kiểm soát, phân chia các mâm bánh sau khi BGK đã chấm xong vào
các mâm cỗ để bà con nhân dân và khách mời thưởng thức
3. Lập danh sách gửi MC thông báo kết quả

Ông Đoàn Văn Đại,

ĐẨY GẬY
1. Chuẩn bị 1 gậy tầm vông dài 1,5m, kẻ vôi theo vòng tròn

Ông Vũ Phú Quang
PCT.UBND xã

Ông Trần Quốc Tuấn
QCT.UBND xã

Bà Nguyễn Thị Huyền theo
dõi, kiểm tra báo cáo ông Vũ
Phú Quang P.CT UBND xã:
Nội dung 1: trước 16h ngày
08/11/2018;
Nội dung 2: trong thời gian tổ
chức ngày hội
Ông Nguyễn Thế Giầu theo
dõi, kiểm tra báo cáo ông Vũ

Ông Lộc Văn Hiện
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4

Ông: Hoàng Văn Đình
Ông Lương Đình Quyết
Ông Ngô Văn Hưng
Ông Văn Quốc Châu
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Ông Nông Thanh Nghị
Ông Nguyễn Thế Giầu
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Bà Lê Thị Thủy
Bà Bùi Thị Lụa
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2. Xây dựng thể lệ thi đấu
3. Tổng hợp kết quả theo từng đợt thi đấu
CHUYỀN BÓNG BAY
1. Chuẩn bị bóng bay đủ chới, kẻ vôi theo vạch
2. Xây dựng thể lệ thi đấu
3. Tổng hợp kết quả theo từng đợt thi đấu
NHẢY BAO BỐ
1. Chuẩn bị 5 bao bố gai, kẻ vôi theo vạch
2. Xây dựng thể lệ thi đấu
3. Tổng hợp kết quả theo từng đợt thi đấu
KÉO CO
1. Chuẩn bị dây thừng, kẻ vôi theo vạch
2. Xây dựng thể lệ thi đấu
3. Tổng hợp kết quả theo từng đợt thi đấu
1. Tung còn tự do

TUNG CÒN

* Lưu ý:

Phú Quang P.CT UBND xã:
Nội dung 1 và 2 trước 16h
ngày 08/11/2018;
Nội dung 3: trong thời gian tổ
chức ngày hội
Ông Lộc Văn Hiện theo dõi,
kiểm tra báo cáo ông Vũ Phú
Quang P.CT UBND xã: Nội
dung 1 và 2: trước 16h ngày
08/11/2018;
Nội dung 3: trong thời gian tổ
chức ngày hội
Bà Lê Thị Thủy
theo dõi, kiểm tra báo cáo ông
Vũ Phú Quang P.CT UBND
xã:
trước
16h
ngày
08/11/2018;

1. Sau khi kết thúc ngày hội, các đồng chí Ban thường trực UBMT, các đồng chí Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ,
Ban quản lý thôn, Ban công tác Mặt trận thôn 7 phân công ít nhất mỗi đơn vị 02 người giúp thu dọn, bốc xếp dụng cụ và sân bãi,
đảm bảo đến khâu cuối cùng.
2. Tất cả các đồng chí trong Ban tổ chức, các đồng chí được Ban tổ chức phân công nhiệm vụ phải có mặt tại địa điểm tổ chức
ngày hội trước giờ khai mạc ít nhất 15 phút để kiểm tra đôn đốc chuẩn bị cho lễ hội.
Trên đây là kế hoạch phân công nhiệm vụ của BTC "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2018 tại thôn 7. Đề nghị các tổ
chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc kế hoạch phân công này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy;
- HĐND;
- UBND;
- UB MTTQ xã;
- Chi bộ, BQL, CTMT thôn 7;
- Các cá nhân có liên quan;
- Lưu: VT.
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TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
Q. CHỦ TỊCH UBND XÃ
Trần Quốc Tuấn

