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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức, các Tiểu ban  

và UBND các xã, thị trấn Hội thao trung động dân quân cơ động 2022  

 
  

Căn cứ Hướng dẫn số 1057/HD-DQ ngày 08/3/2022 của Bộ CHQS 

tỉnh Thanh Hóa về hướng dẫn tổ chức Hội thao trung đội dân quân cơ động 

năm 2022; 

 Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 05/4/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Như Thanh về việc Tổ chức Hội thao trung đội dân quân cơ 

động năm 2022; 

 Để Hội thao tiến hành có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được 

giao, Ban tổ chức Hội thao phân công cho các cơ quan, đơn vị một số nội 

dung sau: 

1. Các thành viên Ban tổ chức Hội thao. 

- Trưởng Ban  

+ Chịu trách nhiệm cao nhất trước Thường trực Huyện uỷ, HĐND-

UBND huyện về mọi mặt của Hội thao; là cấp trên của các thành phần trong 

Hội thao. 

+ Chỉ đạo các thành viên Ban tổ chức, cơ quan thường trực Ban tổ chức, 

các tiểu ban Hội thao, đoàn Hội thao và cơ quan, đơn vị liên quan làm công 

tác chuẩn bị và tổ chức Hội thao. 

+ Quyết định giải quyết các vấn đề phát sinh, khiếu nại; xử lý vi phạm 

trong Hội thao theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên xử lý; ký các văn bản 

đề nghị về giải thưởng, khen thưởng cho tập thể, cá nhân tham dự Hội thao. 

- Phó Trưởng ban: Giúp Trưởng ban điều hành Hội thao; thay thế 

Trưởng ban khi Trưởng ban vắng mặt, trực tiếp chỉ đạo tiểu ban nội dung và 

các tiểu ban giám khảo. 
- Các ủy viên: Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban tổ chức phân công, 

các thành viên phụ trách trên từng lĩnh vực chỉ đạo thực hiện tốt các nội 

dung tổ chức Hội thao. 

2. Tiểu ban nội dung. 

- Tham mưu cho Ban Tổ chức chuẩn bị các nội dung thi đúng theo hướng 

dẫn của trên, xây dựng bộ đề thi, đáp án, quy chế hội thao sát với thực tế địa 

phương cơ sở. 

- Xác định nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Hội thao báo cáo 
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Ban tổ chức. 

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, đề xuất với Ban tổ chức tiến 

hành các nội dung Hội thao và giải quyết các ý kiến của đoàn Hội thao và 

các VĐV (nếu có) đạt kết quả cao. 

3. Các Tiểu ban giám khảo. 

- Phối hợp với Tiểu ban nội dung nhận đề thi, đáp án thi, quy chế hội 

thao và các nội dung được phân công; quán triệt và hướng dẫn các thí s inh 

mục đích, yêu cầu, nội dung phương pháp Hội thao cụ thể, thi đúng nội 

dung, chấm điểm khách quan, trung thực, chính xác, tổng hợp kết quả chấm 

thi kịp thời, báo cáo Ban tổ chức. 

- Giải đáp ý kiến của các đoàn Hội thao và thí sinh (nếu có) . 

- Phối hợp với cơ quan thường trực Ban tổ chức, Tiểu ban nội dung đề xuất, 

kiến nghị Trưởng Ban tổ chức giải quyết khiếu nại các nội dung có liên quan. 

- Quá trình chấm thi phải thống nhất mức điểm cụ thể, chặt chẽ đến từng 

thí sinh, bám sát quy chế hội thao để chấm điểm. 

4. Ban CHQS huyện (cơ quan Thường trực Ban tổ chức Hội thao). 

- Tham mưu giúp việc Ban tổ chức, Trưởng Ban tổ chức trong công tác 
tổ chức Hội thao và giải quyết các vấn đề phát sinh, khiếu nại, xử lý vi phạm 
(nếu có); đề xuất giải thưởng, khen thưởng Hội thao. 

- Lập danh sách và thẩm định điều kiện vận động viên dự thi, báo cáo 
Trưởng Ban tổ chức. 

- Hướng dẫn cho các Tiểu ban và tổ chức chấm thi theo đúng quy chế, 

điều hành trong quá trình Hội thao. 

-  Bảo đảm tài liệu, giấy tờ, vật chất liên quan phục vụ Hội thao. 

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND, UBND huyện tham mưu cho 

thường trực huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Hội thao trung 

đội dân quân cơ động; tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung bảo đảm cho Hội 

thao, hướng dẫn ôn luyện các nội dung, phối hợp với phòng Nội vụ, báo cáo 

Hội đồng thi đua khen thưởng đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định 

khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thao.   

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù kinh phí bảo đảm 

cho Hội thao; làm tốt công tác chuẩn bị sân khấu khai mạc, bế mạc trang trí 

khánh tiết, âm thanh, loa đài, nước uống, biển đặt bàn, giấy mời; tham gia 

Ban giám khảo các nội dung thi, tổng hợp kết quả Hội thao báo cáo Ban chỉ 

đạo Hội thao Bộ CHQS tỉnh.  

5. Công an huyện. 

Chù trì phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch bảo đảm an 
ninh, trật tự tại các điểm thi, phân luồng giao thông bảo đảm cho chạy vũ 
trang  3000m và dẫn đoàn thăm quan đi các điểm Hội thao. 
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6. Huyện đoàn. 

Phối hợp với Ban CHQS huyện, cử các đồng chí cán bộ đoàn viên tham 
gia phục vụ, bảo đảm tại các điểm Hội thao. 

7. Văn phòng HĐND, UBND huyện và các phòng, ban. 

Trên cơ sở nhiệm vụ đã được UBND huyện phân công trong Kế hoạch 
số 96/KH-UBND ngày 05/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện, chủ động làm 
tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, phối hợp hiệu quả với ban, ngành  
và các đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

        - Quán triệt nghiêm túc kế hoạch tổ chức hội thao, khắc phục khó khăn, 

xây dựng quyết tâm tham gia hội thao đạt kết quả cao nhất.  

 - Kiện toàn tổ chức biên chế Trung đội dân quân cơ động  các xã đúng 

theo quy định, ưu tiên quân nhân xuất ngũ những năm gần đây.  

- Thực hiện đủ điều kiện dự thi gồm: 

 + Danh sách tổ chức, biên chế, chất lượng trung đội dân quân cơ động 

cấp xã; 

 + Giấy chứng minh hoặc thẻ căn cước công dân từng cá nhân (bản phô tô); 

 + Quyết định bổ nhiệm chức vụ, quyết định kết nạp vào trung đội dân 

quân cơ động cấp xã và đúng tuổi theo quy định của Luật Dân quân tự vệ; 

 + Sơ yếu lý lịch cá nhân (dán ảnh 3x4); 

 + Phiếu sức khỏe cá nhân do trung tâm y tế huyện chứng nhận đủ sức 

khỏe tham gia hội thao; 

 + Làm 02 thẻ Vận động viên có dán ảnh (3x4) ép platic, đóng dấu giáp 

lai, có dây đeo; 

         - Tổ chức huy động lực lượng DQCĐ xã luyện tập theo các nội dung 

hội thao bảo đảm an toàn về người và VKTB. 

         - Cử các đồng chí CHT, PCHT Ban CHQS xã, thị trấn tham gia cùng 

với Ban CHQS huyện bảo đảm chấm thi. 

          - Các xã làm tốt công tác chuẩn bị vật chất, băng zôn, khẩu hiệu tại 

các điểm thi theo sự phân công của Ban CHQS huyện. 

 - Chủ động hỗ trợ kinh phí cho vận động viên luyện tập và tham gia 
Hội thao đạt kết quả tốt nhất./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND huyện (báo cáo); 

- Ban CHQS huyện; 

- VP Huyện ủy, VP UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Huyện đoàn; 

- UBND 14 xã, thị trấn; 

- Lưu: VP, QS. L46. 

 

TRƯỞNG BAN  
 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Ngọc Hoa 
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