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KẾ HOẠCH 

Phân công nhiệm vụ phục vụ Ngày hội văn hoá dân tộc Mông  

và lễ hội chọi bò năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 2915/QĐ-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2023 của Ban Tổ 

chức ngày hội dân tộc Mông và Lề hội chọi Bò năm 2023 về việc Thành lập: Tổ Nội 

dung, Tuyên truyền, Khánh tiết; Tổ Tài chính, vận động tài trợ; Tổ Lễ tân, Phục vụ, 

Hậu cần, Y tế; Tổ An ninh trật tự; Tổ trọng tài; Tổ gian hàng UBND huyện; Ban giám 

khảo Ngày hội văn hoá dân tộc Mông và Lễ hội chọi Bò năm 2023. 

Căn cứ Thông báo số 3195/TB-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2022 của đồng chí 

Mã Gia Hãnh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức ngày hội  văn hoá dân tộc 

Mông và Lễ hội chọi Bò năm 2023. 

Để triển khai thực hiện tốt các hoạt động vận động tài trợ phục vụ Ngày hội văn 

hoá dân tộc Mông và lễ hội chọi bò năm 2023, Tổ tài chính, vận động tài trợ xây dựng 

kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Phụ trách chung:  Đồng chí Nguyễn Duy Chinh - Huyện ủy viên, Phó Chủ 

tịch UBND huyện, Tổ trưởng. SĐT: 0948.389.007. 

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Chánh, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - 

Kế hoạch - Tổ phó, SĐT: 0948.178.648: Cân đối nguồn kinh phí, Hướng dẫn lập dự 

toán, thanh toán, quyết toán kinh phí tổ chức cho tất cả các hoạt động  của ngày hội và 

tổ chức triển khai thưucj hiện công tác thu, quản lý sử dụng các nguồn thu theo quy 

định, trực tiếp gửi thư vận động doanh nghiệp thi công công trình do Phòng Tài chính 

làm chủ đầu tư. 

3. Đồng chí Mông Văn Tuế, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Tổ phó, SĐT: 0912.025.923: Chỉ đạo các thành viên vận động các công ty, doanh 

nghiệp thi công trên địa bàn; trực tiếp gửi thư kêu gọi các công ty DN XD công trình 

do đơn vị làm chủ đầu tư; đôn đốc các thành viên có thực hiện nhiệm vụ gửi thư, vận 

động, ….  

4. Đồng chí Hoàng Văn Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm VH&TT và đồng 

chí Đoàn Hồng Nam, chuyên viên phòng VH&TT: Xây dựng chương trình, nội dung, 

cùng phối hợp gửi thư kêu gọi đến từng đơn vị: Ngân hàng, Vinaphone, Viettel, Bưu 

điện,…, chỉ đạo thông tin tuyên truyền thư kêu gọi Đài phát thanh huyện. Đề xuất các 

nội dung họp tổ khi cần thiết.  
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5. Đồng chí Trần Thị Hương, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện: 

Chuẩn bị phong bì gửi các đơn vị dự kiến kêu gọi tài trợ, tổng hợp báo cáo định kỳ 10 

ngày 1 lần cho tổ trưởng về kết quả tài trợ và các nhiệm vụ khác; chuẩn bị nội dung họp 

tổ khi cần thiết. 

6. Đồng chí Nông Thị Lành, Kế toán: thu kinh phí vận động (tiền mặt). 

7. Đồng chí Mông Thị Điệp, Công chức Văn phòng: Thủ quỹ, tổng hợp thống 

kê các doanh nghiệp dự kiến gửi thư kêu gọi; trực tiếp gửi thư cảm ơn cho các tập thể, 

cá nhân ủng hộ. 

8. Các cơ quan liên quan 

- Đề nghị phòng Tài nguyên - Môi trường: Gửi thư kêu gọi các đơn vị Doanh 

nghiệp: khai thác khoáng sản (khai thác vàng, khai thác vật liệu xây dựng….), thuỷ 

điện, các đơn vị tư vấn, Doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Phòng Tài 

nguyên và Môi trường 

- Đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng: Thống kê phối hợp các doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn do Ban làm chủ đầu tư gửi đồng chí Mông Thị Điệp tổng 

hợp. 

Trên đây là Kế hoạch phân công nhiệm vụ phục vụ Ngày hội văn hoá dân tộc 

Mông và lễ hội chọi bò năm 2022 của Tổ Tài chính, vận động tài trợ./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên Ban Tổ chức; 

- Thành viên Tổ vận động tài trợ; 

- Lưu: 

TM. TỔ TÀI CHÍNH, VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Duy Chinh 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI 
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