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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019 

(Theo Quyết định số: 22/QĐ-PGD&ĐT ngày 04/3/2019 của Phòng GD&ĐT) 

 

 I. Trưởng Ban Tổ chức: Bà Lê Thu Trà - Trưởng phòng GD&ĐT. 

 Chỉ đạo chung toàn bộ các hoạt động của Ngày hội. 

 II. Các Phó Trưởng ban 

 1. Ông Hoàng Quang Phong - Phó Trưởng phòng GD&ĐT 

 - Chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành các nội dung của Ngày hội và chỉ đạo 

Tiểu ban nội dung, tuyên truyền, cơ sở vật chất, kỹ thuật. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức giao.  

 2. Bà Nguyễn Thị Hường - Phó Trưởng phòng GD&ĐT 

 - Chịu trách nhiệm làm công tác tổ chức Ngày hội, hậu cần, điều hành khen 

thưởng, mời đại biểu. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức giao.  

 3. Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng phòng GD&ĐT 

 - Chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành chỉ đạo Tiểu ban lễ tân, văn nghệ, an 

ninh, y tế phục vụ Ngày hội. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức giao.  

 4. Các ông (bà): 

 Bà: Trần Thị Thắm - Hiệu trưởng trường THCS Mạo Khê II; 

 Bà: Lê Thị Thu - Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Khê; 

 Bà: Trần Thị Hiến - Hiệu trưởng trường MN Hưng Đạo. 

 Thực hiện các nhiệm vụ: 

 - Chịu trách nhiệm chuẩn bị CSVC và các điều kiện thiết yếu để tổ chức điều 

hành triển khai các nội dung của Ngày hội (theo cấp học). 

 - Phối kết hợp với các Tiểu ban khác chuẩn bị CSVC và thực hiện công tác lễ 

tân, hậu cần, an ninh, y tế trong Ngày hội. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức giao. 

 III. Các Tiểu ban: 

 1. Tiểu ban nội dung-cơ sở vật chất-kỹ thuật-tuyên truyền của Ngày hội

 - Trưởng Tiểu ban: Ông Hoàng Quang Phong - Phó Trưởng phòng GD&ĐT. 

 - Các Phó Trưởng Tiểu ban:  

  + Ông Phạm Đức Phong - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 
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  + Ông Lê Nho Tập - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

  + Bà Trần Thị Hiến - Hiệu trưởng trưởng MN Hưng Đạo; 

  + Bà Lê Thị Thu - Hiệu trưởng trường TH Vĩnh Khê; 

  + Bà Trần Thị Thắm - Hiệu trưởng trường THCS Mạo Khê II; 

  + Ông Hồ Ngọc Dũng - Giáo viên Mỹ thuật trường THCS Đức Chính. 

 - Thư ký:  

  + Ông Nguyễn Văn Anh - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

  + Ông Đoàn Thanh Tuân - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

  + Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai  - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

  + Bà Nguyễn Thị Phương Thanh - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

  + Bà Lê Thu Hà - Chuyên viên Phòng GD&ĐT. 

 - Các ủy viên: 

  + Bà Vũ Thị Hồng Hà - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

  + Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

  + Bà Nguyễn Thị Thảo - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

  + Ông Nguyễn Minh Tiến - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

  + Ông Hà Hồng Việt - Phó Hiệu trưởng trường TH Quyết Thắng; 

  + Bà Phạm Thị Phương - Nhân viên trường THCS Việt Dân; 

  + Ông Lê Đại - Giáo viên trường THCS Binh Khê; 

  + Ông Vũ Hằng Hải - Giáo viên trường THCS Mạo Khê II; 

  + Ông Lê Văn Phúc - Giáo viên trường THCS Hưng Đạo; 

  + Ông Ngô Tiến Anh - Giáo viên trường THCS Nguyễn Du; 

  + Ông Nguyễn Văn Sơn - Giáo viên trường THCS Kim Sơn; 

  + Ông Nguyễn Xuân Hiền - Giáo viên trường TH Đức Chính; 

  + Ông Lương Bá Anh Thương - Giáo viên trường TH Vĩnh Khê. 

 Nhiệm vụ của Tiểu ban: 

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, điều hành toàn bộ chương trình 

của Ngày hội; 

 - Xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

Ngày hội; 

 -  Triển khai tổ chức thực hiện các nội dung: giới thiệu di tích lịch sử địa 

phương; giao lưu Olympic Tin học; trình diễn triển lãm, trưng bày giới thiệu sản 

phẩm khoa học và công nghệ; 
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 - Tổng hợp đánh giá, xếp loại kết quả ở các nội dung đối với các cá nhân và 

tập thể tham gia Ngày hội; 

 - Đưa tin bài, video  và clip tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội; 

 - Chuẩn bị các điều kiện về CSVC phục vụ Ngày hội; đảm bảo đường điện, 

đường truyền internet đến tận các trại và khu vực sân khấu; thiết kế, in ấn các khẩu 

hiệu, pano  và băng rôn; công tác trang trí khánh tiết của Ngày hội; 

 - Chuẩn bị và lắp đặt các thiết bị kỹ thuật, các điều kiện khác phục vụ cho 

Ngày hội. Chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật phục vụ các hoạt động của Ngày hội 

đảm bảo an toàn; 

 - Phối hợp với Điện lực Đông Triều, Trung tâm Viễn thông Đông Triều chi 

nhánh Mạo Khê đảm bảo nguồn điện lưới và đường truyền internet trong thời gian 

Ngày hội diễn ra; 

 - Bố trí và lắp giáp khung trại cho các cụm trường; khu giới thiệu trưng bày 

sản phẩm KHCN và CNTT; các khu trải nghiệm, giao lưu của các cấp MN, TH và 

THCS; khu vực sân khấu và rạp ngoài trời;  

 - Lập dự trù kinh phí; thanh quyết toán các khoản để phục vụ các hoạt động 

của Ngày hội; 

  - Liên hệ các Công ty cung cấp sản phẩm KHCN và thiết bị CNTT hiện đại 

ứng dụng vào công tác quản lý và dạy học để trưng bày giới thiệu sản phẩm tại 

Ngày hội. 

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

và phối hợp hoạt động với các Tiểu ban khác trong việc thực hiện nhiệm vụ của 

Ngày hội.  

 2. Tiểu ban thi đua khen thưởng-tổ chức, hậu cần 

 - Trưởng Tiểu ban: Bà Nguyễn Thị Hường - Phó Trưởng phòng GD&ĐT. 

 - Phó Trưởng Tiểu ban:  

  + Bà Nguyễn Hà Phương - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

  + Bà Lê Thị Thu - Hiệu trưởng trường TH Vĩnh Khê; 

  + Bà Trần Thị Thắm - Hiệu trưởng trường THCS Mạo Khê II. 

 - Thư ký: Ông Nguyễn Văn Anh - Chuyên viên Phòng GD&ĐT.  

 - Các ủy viên: 

  + Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

  + Ông Đoàn Thanh Tuân - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

  + Bà Nguyễn Thị Phương Thanh - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

  + Bà Lê Thu Hà - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

  + Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 
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  + Bà Nguyễn Thị Liễu - Cán bộ hành chính Phòng GD&ĐT; 

  + Bà Nguyễn Thị Thảo - Chuyên viên Phòng GD&ĐT. 

  Nhiệm vụ của Tiểu ban: 

  - Lên danh sách đại biểu, khách mời và gửi giấy mời; tổng hợp số lượng đại 

biểu mời đến tham dự Ngày hội; 

  - Tổng hợp kết quả của các Tiểu ban, các nội dung giao lưu của Ngày hội, 

báo cáo BTC, thông báo kết quả giao lưu của các đơn vị, tổ chức khen thưởng; 

  - Xây dựng kịch bản, chương trình tổ chức Ngày hội; điều hành chương 

trình khai mạc, tổng kết Ngày hội; 

  - Đảm bảo công tác hậu cần cho cán bộ giáo viên và nhân viên trong Ban 

Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban trong thời gian tổ chức Ngày hội; 

  - Đón tiếp đại biểu, khách mời; bố trí chỗ ngồi cho đại biểu, khách mời đến 

tham dự Ngày hội; 

  -  Phối hợp với Tiểu ban nội dung-cơ sở vật chất-kỹ thuật-tuyên truyền Ngày 

hội để tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung của Ngày hội theo kế hoạch;   

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

và phối hợp hoạt động với các Tiểu ban khác trong việc thực hiện nhiệm vụ tại 

Ngày hội. 

 3. Tiểu ban lễ tân-văn nghệ-an ninh-y tế 

 - Trưởng Tiểu ban: Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng phòng GD&ĐT. 

 - Phó Trưởng Tiểu ban:  

  + Bà Vũ Thị Hồng Hà - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

  + Bà Trần Thị Hiến - Hiệu trưởng trưởng MN Hưng Đạo; 

  + Bà Lê Thị Thu - Hiệu trưởng trường TH Vĩnh Khê; 

  + Bà Trần Thị Thắm - Hiệu trưởng trường THCS Mạo Khê II. 

 - Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Chuyên viên Phòng GD&ĐT. 

 - Các Ủy viên:  

  + Bà Lê Thu Hà - Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

  + Ông Nguyễn Thế Anh - Giáo viên trường THCS Nguyễn Du; 

  + Ông Phạm Văn Bình - Giáo viên trường THCS Hưng Đạo; 

  + Ông Đỗ Văn Duy - Giáo viên trường THCS Lê Hồng Phong; 

  + Ông Trần Thanh Thư - Giáo viên trường THCS Tràng Lương; 

  + Ông Nguyễn Trung Kiên - Giáo viên trường TH Vĩnh Khê; 

  + Mời các đồng chí Công an phường Mạo Khê tham gia; 
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  + Mời các đồng chí làm bảo vệ tại Công viên nước Hà Lan tham gia; 

  + Mời cán bộ y tế của Trung tâm y tế phường Mạo Khê tham gia. 

 Nhiệm vụ của Tiểu ban: 

 - Chịu trách nhiệm chuẩn bị các tiết mục văn nghệ và tổ chức chương trình 

văn nghệ chào mừng trong Ngày hội. 

 - Bố trí người làm công tác phục vụ đưa và đón hoa, phần thưởng khi đại biểu 

tặng hoa, trao giải cho các cá nhân, tập thể trong Ngày hội. 

 - Chịu trách nhiệm liên hệ Công an phường, Trung tâm y tế, Ban quản lý 

Công viên nước Hà Làn đảm bảo công tác an ninh, y tế trong thời gian diễn ra 

Ngày hội; hướng dẫn đại biểu, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh tham gia 

giao thông tại khu vực tổ chức Ngày hội 

 -  Phối hợp triển khai tổ chức thực hiện các nội dung giao lưu, giới thiệu di 

tích lịch sử địa phương; giao lưu Olympic Tin học; trình diễn, giới thiệu sản phẩm 

Khoa học và Công nghệ; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi đồng chí Trưởng ban Tổ chức giao và phối 

hợp hoạt động với các Tiểu ban khác trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Ngày hội.  

 Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và nhân sự của các Tiểu ban các đồng 

chí Trưởng Tiểu ban xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nhiệm vụ; tham mưu 

trưng dụng thêm CBGV-NV của các đơn vị để phối hợp thực hiện (lưu ý không 

trưng dụng CBGV-NV của các đơn vị đang trực tiếp hướng dẫn học sinh tham gia 

các nội dung giao lưu của Ngày hội). 

 *Ghi chú: Các đồng chí Trưởng các Tiểu ban chủ động tổ chức triển khai 

nhiệm vụ tới các thành viên trong Tiểu ban đảm bảo các nội dung được hoàn thành 

đúng tiến độ và hiệu quả./. 

  

 

 
 

 
 

 

 

 


