
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH XÁ

Số:      /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Xá, ngày 02 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè 

và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH XÁ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo hoạt 

động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 huyện Thanh Hà;
Theo đề nghị của Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã,

QuyÕt ®Þnh:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình 
nguyện hè năm 2022 xã Thanh Xá, gồm các ông bà có tên sau:

* Trưởng ban
1. Bà Phạm Thị Mây - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 
* Các Phó trưởng ban
1. Ông Cao Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND xã
2. Bà Quách Thị Oanh-VP Đảng ủy, nội vụ - Phụ trách công tác thanh niên: 
3. Ông Phạm Văn Kiên - Bí thư đoàn Thanh niên xã: Phó Trưởng ban TT
* Các thành viên gồm:
1. Ông Phạm Văn Toản: Trưởng công an xã
2. Ông: Nguyễn Văn Tỉnh: Công chức VH-XH
3. Ông Nguyễn Văn Mười: Công chức VH-XH
4. Bà Quách Thị Mai Loan: Chủ tịch Hội ND, Kiêm Tài chính - Kế toán
5. Ông Cao Việt Tiến: Công chức Địa chính-XD&MT 
6. Ông Mạc Đức Chinh: Chỉ huy trưởng Quân sự xã
7. Bà Quách Thị Khánh Trang: Công chức Văn phòng thống kê
8. Ông  Nguyễn Văn Cường: Hợp đồng Tư pháp - Hộ tịch 
9. Bà Nguyễn Hà Trang: Hợp đồng Địa chính NN-GTTL

. 10. Bà Nguyễn Thị Nhung: Phó trưởng trạm y tế xã
11. Bà Quách Thị Thưởng: Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp
12. Bà Nguyễn Thị Xìm: Cán bộ dân số
13. Bµ Phạm Thị Thanh Vân: Hiệu trưởng trường THCS



14. Bà Bùi Thị Nga: Hiệu trưởng trường Tiểu học 
15. Bà Phạm Thị Đào: Hiệu trưởng trường Mầm non
16. Bà Cao Thị Thoa: Trưởng Đài truyền thanh
17. Bµ Quách ThÞ Tình: Bí thư chi bộ, Trëng th«n 1
18. Ông Phạm Văn Bảo: Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn 2
19. Bà Mạc Thị Lý: Trưởng thôn 3
20. ¤ng NguyÔn V¨n Dĩnh: Trưởng thôn 4
21. Ông Cao Văn Lộc: Phó Bí thư đoàn xã
22. Bà Nguyễn Thị Hằng: UV BTV đoàn xã, Bí thư chi đoàn trường Tiểu học
* Mời các ông, bà  có tên sau tham gia thành viên Ban chỉ đạo:
1. Ông Cao Văn Thành: Phó Chủ tịch HĐND xã
2. Ông Quách Trung Quảng: Chủ tịch UB MTTQ xã
3. Bà Trần Thị Năm: Chủ tịch Hội phụ nữ xã
4. Ông Nguyễn Văn Thìn: Chñ tÞch Héi CCB x·, Bí thư chi bộ thôn 3
Điều 2. Ban chỉ đạo hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 

năm 2022 có nhiệm vụ chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các 
thành viên BCĐ, hướng dẫn, triển khai và đôn đốc việc thực hiện hiệu quả các nội 
dung hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. 

Giao cho đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 
hoạt động hè.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./
Văn phòng HĐND&UBND xã, BCH đoàn xã, UBMTTQ, các đoàn thể, các 

tổ chức và cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định 
thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND huyện, 
- TT BCĐ huyện;
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

Chñ tÞch

Ph¹m Thị Mây



UBND XÃ THANH XÁ
BCĐ HĐH VÀ CHIẾN DỊCH 

THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Số: 01/TB-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Xá, ngày 02 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động hè 

và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của Chủ tịch UBND xã, 
Ban chỉ đạo hoạt động hè phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cụ thể như sau:

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN 
1. Bà Ph¹m Thị Mây - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban: Phụ 

trách chung.
2. Ông Cao Văn Cường - Phó chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban: Giúp 

trưởng ban kiểm tra, đôn đốc các cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch, đôn đốc các 
hoạt động theo đúng Kế hoạch: Phụ trách thôn 2.

3. Bà Quách Thị Oanh-Văn phòng Đảng ủy Nội vụ, Phụ trách công tác thanh 
niên - Phó trưởng ban: Giúp trưởng ban đôn đốc tổ chức các hoạt động hè. Phối hợp 
với BCH đoàn tham mưu tổ chức các hội nghị và triển khai kế hoạch của BCĐ: Phụ 
trách Thôn 3.

4. Ông Phạm Văn Kiên - Bí thư đoàn xã, Phó trưởng ban thường trực; Giúp 
trưởng ban tổng hợp kết quả thực hiện của BCĐ và chỉ đạo, tổ chức các chi đoàn 
triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của BCĐ. Thường xuyên báo cáo kết quả về BCĐ 
và báo cáo cấp trên: Phụ trách Thôn 1 và Thôn 4.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC THÀNH VIÊN
1. Phân công phụ trách các cơ sở: 
1.1. Chi đội 1. Các thành viên phụ trách gồm:
- ¤ng Nguyễn Văn Cường
- Bà Quách Thị Thưởng
- Bà Trần Thị Năm
- Bµ Quách Thị Tình 
- Bµ Nguyễn Thị Xìm
Các thành viên chịu trách nhiệm tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên 

và các em thiếu niên nhi đồng tham gia sinh hoạt hè, có trách nhiệm chỉ đạo các 
hoạt động của Chi đoàn, Chi đội 1.

1.2. Chi đội 2. Các thành viên phụ trách gåm:
- Ông: Qu¸ch Trung Qu¶ng        
- Ông: NguyÔn V¨n Mêi
- Ông: Nguyễn Văn Tỉnh
- Ông: Phạm Văn Bảo
- Bà: Nguyễn Hà Trang
- ¤ng: Cao Văn Lộc



Các thành viên chịu trách nhiệm tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên 
và các em thiếu niên nhi đồng tham gia sinh họat hè, có trách nhiệm chỉ đạo các 
hoạt động của Chi đoàn, Chi đội 2.

1.3. Chi đội 3. Các thành viên phụ trách gåm:
- Ông Nguyễn Văn Thìn 
- Bà Mạc Thị Lý
- Bà Quách Thị Oanh
- Ông Phạm Văn Toản
Các thành viên chịu trách nhiệm tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên 

và các em thiếu niên nhi đồng tham gia sinh họat hè, có trách nhiệm chỉ đạo các 
hoạt động của Chi đoàn, Chi đội 3.

1.4. Chi đội 4. Các thành viên phụ trách gåm:
- Ông: Cao ViÖt TiÕn 
- Ông: M¹c §øc Chinh
- Bà: Quách Thị Khánh Trang
- Ông: NguyÔn V¨n Dĩnh
- Bà: Quách Thị Mai Loan
- Bà: Nguyễn Thị Hằng
Các thành viên chịu trách nhiệm tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên 

và các em thiếu niên nhi đồng tham gia sinh họat hè, có trách nhiệm chỉ đạo các 
hoạt động của chi đội 4.

2. Phân công các nhiệm vụ khác:
- Ông Cao Văn Thành, Phó Chủ tịch HĐND xã: Cùng các Phó Trưởng ban 

đôn đốc các cơ sở triển khai, thực hiện theo kế hoạch. Thực hiện việc giám sát các 
hoạt động hè tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

- Ông Quách Trung Quảng, Chủ tịch UBMTTQ xã: Chỉ đạo các thành viên 
của mặt trận phối hợp với UBND xã trong việc tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp 
nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động thăm hỏi động viên giúp đỡ các 
đối tượng chính sách, neo đơn, khó khăn hoạn nạn, người nghèo...

- Ông Nguyễn Văn Thìn, Bí thư Chi bộ thôn 3, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 
Phối hợp với Đoàn thanh niên tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống 
cho thanh thiếu nhi. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức “Lễ dâng hương thắp 
nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”

- Bà Trần Thị Năm, Chủ tịch Hội Phụ nữ: Chỉ đạo tới các chi hội nữ tích cực 
hỗ trợ hoạt động hè tại các chi đoàn, chi đội; tham gia vận động quyên góp, tổ chức 
các hoạt động cho thiếu nhi; tuyên truyền cán bộ, hội viên phụ nữ tạo điều kiện, hỗ 
trợ cho con em tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an 
toàn giao thông và các hoạt động an sinh xã hội.

- Bà Quách Thị Mai Loan: Chủ tịch Hội nông dân kiêm Tài chính-Kế toán xã: 
Có trách tham mưu cho Chủ tài khoản cân đối ngân sách, tạo nguồn kinh phí, hỗ trợ 
kinh phí cho các hoạt động hè. Chỉ đạo tới các chi hội tích cực hỗ trợ hoạt động hè 
tại các chi đoàn, chi đội. Phụ trách các hoạt động tuyên truyền xây dựng nông thôn 
mới; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật hỗ trợ và giúp đỡ 
thanh niên nông thôn (nếu có).



- Ông Mạc Đức Chinh, Chỉ huy trưởng quân sự xã: Chỉ đạo Ban chỉ huy quân 
sự xã phối hợp cùng với các ban, ngành tổ chức các hoạt động hỗ trợ gia đình chính 
sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức các hoạt động “Đền 
ơn, đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” và Lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh 
hùng, liệt sĩ.

- Ông Phạm Văn Toản - Trưởng Công an xã có trách nhiệm điều động, phân 
công công an viên bảo vệ an toàn cho các cháu sinh hoạt hè và đảm bảo an toàn 
tuyệt đối giải bóng đá, các chương trình của Hội trại hè.

- Ông Nguyễn Văn Mười - Cán bộ Văn hóa xã chịu trách nhiệm trang trí khẩu 
hiệu, khánh tiết, kết hợp với ĐTN tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục 
thể thao, tham gia và tổ chức các giải thể thao của huyện và của xã.

- Ông Cao Văn Lộc – Phó Bí thư Đoàn xã
  Bà Nguyễn Thị Hằng- Ủy viên Ban thường vụ đoàn xã
Có trách nhiệm hướng dẫn các chi đội tập luyện, thường xuyên kiểm tra, đôn 

đốc việc tổ chức sinh hoạt hè của các chi đoàn, chi đội đảm bảo vui khỏe, an toàn và 
đầy đủ các nội dung theo kế hoạch.

- Bà Phạm Thị Thanh Vân, Hiệu trưởng trường THCS: Chịu trách nhiệm 
phân công giáo viên của trường kiểm tra, động viên thiếu niên nhi đồng tham gia 
sinh hoạt hè tại các chi đội.

- Bà Bùi Thị Nga, Hiệu trưởng trường Tiểu học: Chịu trách nhiệm phân công 
giáo viên của trường kiểm tra, động viên thiếu niên nhi đồng tham gia sinh hoạt hè 
tại các chi đội.

- Bà Phạm Thị Đào, Hiệu trưởng trường Mầm non: Chịu trách nhiệm phân 
công giáo viên của trường kiểm tra, động viên thiếu niên nhi đồng tham gia sinh 
hoạt hè tại các chi đội.

- Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó trưởng trạm y tế xã: Có trách nhiệm bố trí cán 
bộ, nhân viên y tế khám sức khỏe cho các vận động viên tham gia các giải thể thao, 
cử cán bộ, nhân viên y tế đảm nhiệm việc chăm sóc y tế tại giải bóng đá, Hội trại hè

- Bà Cao Thị Thoa, Trưởng đài truyền thanh xã: Có trách nhiệm phụ trách 
viết bài, đưa tin các nội dung, chương trình, hoạt động trong công tác hoạt động hè 
và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Tuyên truyền, giới thiệu trên các 
phương tiện thông tin đại chúng những mô hình hoạt động hè tiêu biểu, các tập thể, 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình 
nguyện được biểu dương, khen thưởng.

Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo. 
Trong quá trình thực hiện nhiệm, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các thành 
viên báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo để giải quyết./.

Nơi nhận:
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã;
- Các thành viên Ban chỉ đạo xã;
- Lưu: VT.

TM. BCĐ HOẠT ĐỘNG HÈ
TRƯỞNG BAN 

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Phạm Thị Mây
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