
 
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT 

TỈNH  LẦN THỨ VIII NĂM 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 
 

Số:   800    /QĐ-BTC        Bình Thuận, ngày  27   tháng 3 năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018. 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO  

TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ VIII NĂM 2018 

 

Căn cứ Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại 

hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần 

thứ VIII năm 2018; 

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số      552/TTr-BTC 

ngày 20/3/2017,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Tiểu ban Chuyên môn, kỹ thuật và cơ sở vật chất: 

- Trưởng Tiểu ban: Ông Ngô Minh Chính - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch.  

- Phó Trưởng Tiểu ban: 

+ Ông Nguyễn Tấn Lực - Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

+ Ông Nguyễn Hữu Thông - Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh; 

+ Ông Lê Bá Hùng - Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dục thể thao 

tỉnh. 

- Các thành viên:     

+ Ông Phạm Minh Ngọc - Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

+ Ông Huỳnh Ngọc Tâm - Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 
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+ Ông Nguyễn Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh; 

+ Ông Võ Quang Khanh - Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Thể 

dục thể thao tỉnh; 

+ Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng phòng Xây dựng phong trào, Trung tâm Thể dục 

thể thao tỉnh. 

- Nhiệm vụ:      

+ Tham mưu Ban Tổ chức Đại hội ban hành chương trình, nội dung, Điều lệ 

chung và từng môn, lịch thi đấu tất cả các môn trong Đại hội; 

+ Theo dõi, tổng hợp đăng ký thi đấu của các Đoàn, chuẩn bị các tài liệu, văn bản 

phục vụ thi đấu; 

+ Tập huấn tuyển chọn và đề xuất Ban Tổ chức quyết định thành lập Ban Giám 

sát và Trọng tài để đảm bảo điều hành các cuộc thi đấu đúng Luật và Điều lệ quy định; 

+ Kiểm tra rà soát hệ thống sân bãi, dụng cụ trang thiết bị phục vụ thi đấu và đề 

xuất Ban Tổ chức có biện pháp sửa chữa, nâng cấp sân bãi, mua sắm những dụng cụ 

cần thiết đảm bảo thi đấu trong Đại hội; 

+ Điều hành các nội dung thi đấu của Đại hội, kịp thời thông tin, báo cáo các kết 

quả về Ban Tổ chức Đại hội; 

+ Tổng hợp các đơn vị, địa phương nhận Cúp, Cờ và Huy chương để khen thưởng 

cho Đại hội. 

2. Tiểu ban Tuyên truyền khai mạc, bế mạc: 

- Trưởng Tiểu ban: Ông Nguyễn Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Phó Trưởng Tiểu ban: 

+ Ông Mai Hữu Cường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;  

+ Ông Ngô Đăng Khoa - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  

+ Ông Võ Văn Thông - Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết; 

- Các thành viên:   

+ Ông Phạm Quốc Luy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; 

+ Ông Lương Sinh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

+ Bà Lê Thị Bích Liên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; 

+ Ông Đoàn Văn Thuận - Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

+ Ông Nguyễn Hữu Thông - Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh; 

+ Bà Nguyễn Thi Phương - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa tỉnh;     
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+ Ông Nguyễn Văn Mẫn - Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh Bình 

Thuận; 

+ Ông Nguyễn Nguyên Vũ - Phó phụ trách Phòng Thông tin hỗ trợ Du khách -

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bình Thuận;  

+ Ông Trần Văn Nguyên - Phó Trưởng phòng Huấn luyện và Thi đấu Trung tâm Thể 

dục thể thao tỉnh; 

+ Ông Nguyễn Quốc Dương - Chuyên viên Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

- Nhiệm vụ: 

+ Phối hợp với các cơ quan thông tin, phát thanh, báo chí, truyền hình chuẩn bị 

nội dung và hình thức để tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; 

+ Biên soạn đề cương, kịch bản và chuẩn bị nội dung chương trình, nghi thức cho 

lễ khai mạc và bế mạc Đại hội; 

+ Huy động các lực lượng thanh - thiếu niên, học sinh, lực lượng vũ trang nhân 

dân, công nhân viên chức… tham gia vào buổi khai mạc, bế mạc và cổ vũ thi đấu cho 

vòng chung kết Đại hội. 

3. Tiểu ban Thư ký, tổng hợp, thi đua - khen thưởng: 

- Trưởng Tiểu ban: Ông Nguyễn Tú Long - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch.      

- Phó Trưởng Tiểu ban: 

+ Ông Phạm Minh Ngọc - Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch;  

+ Ông Nguyễn Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh. 

- Các thành viên:   

+ Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch;  

+ Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng phòng Xây dựng Phong trào, Trung tâm Thể 

dục thể thao tỉnh; 

+ Ông Võ Quang Khanh - Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Thể 

dục thể thao tỉnh; 

+ Bà Hồ Thị Mỹ Hằng  - Chuyên viên Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

+ Ông Trần Văn Nguyên - Phó Trưởng phòng Huấn luyện và Thi đấu Trung tâm TDTT 

tỉnh. 

- Nhiệm vụ: 

+ Tổng hợp kết quả của các Tiểu ban  báo cáo cho Ban Tổ chức, thông báo kết 

quả thi đấu cho các đơn vị, đoàn theo trình tự thi đấu của Đại hội; 
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+ Tham mưu cho Ban Tổ chức ban hành các loại văn bản chỉ đạo Đại hội, phối hợp 

Tiểu ban chuyên môn tổng hợp kết quả Đại hội Thể dục thể thao các cấp. Tính điểm thi đua 

cho các đơn vị, đoàn; chuẩn bị huy chương, kinh phí khen thưởng cho các nội dung thi 

đấu theo Điều lệ Đại hội quy định và đề xuất Ban Tổ chức khen thưởng, kỷ luật theo 

Điều lệ và những quy định của Ban Tổ chức Đại hội. 

  4. Tiểu ban Tài chính: 

- Trưởng Tiểu ban: Ông Nguyễn Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Tài chính.  

- Phó Trưởng Tiểu ban: 

+ Ông Trần Đức Tiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

+ Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

+ Ông Nguyễn Hữu Thông - Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh. 

- Các thành viên: 

+ Ông Thái Đức Hoàng Triều - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

+ Ông Mai Văn Trí - Kế toán Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh. 

- Nhiệm vụ: 

+ Hướng dẫn các Tiểu ban lập dự trù kinh phí cụ thể gửi Thường trực Ban Tổ 

chức (qua Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch) tổng hợp gửi Sở Tài chính trình Ủy Ban 

Nhân dân tỉnh phê duyệt; 

- Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí Đại hội Thể dục thể thao tỉnh và quyết toán 

theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

5. Tiểu ban An ninh, Y tế: 

- Trưởng Tiểu ban: Ông Nguyễn Văn Minh - Đại tá, Phó Giám đốc Công an 

tỉnh. 

- Phó Trưởng Tiểu ban: 

+ Ông Nguyễn Bá Tòng - Phó Giám đốc Sở Y tế. 

+ Ông Nguyễn Văn Thoa - Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

+ Ông Nguyễn Quốc Gia - Thượng tá, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh;  

+ Ông Nguyễn Hữu Thông - Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh. 

- Các thành viên: 

+ Ông Ngô Ngọc Thành - Thượng tá, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an 

tỉnh; 

+ Ông Trần Như Thành - Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế; 
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+ Ông Võ Quang Khanh - Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Trung tâm Thể 

dục thể thao tỉnh. 

- Nhiệm vụ: 

+ Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh cho các Đại biểu, khách mời đến dự Đại 

hội, bảo vệ các địa điểm thi đấu, nơi ở và sinh hoạt cho các đoàn trong thời gian 

diễn ra Đại hội; 

+ Có biện pháp ngăn ngừa và đối phó với các tệ nạn, tình huống bất thường xảy 

ra trong khi thi đấu thể thao; 

+ Phân công, bố trí lực lượng an ninh - y tế ở các địa điểm thi đấu để bảo vệ và 

sơ cứu các Vận động viên khi có chấn thương, chuẩn bị phương tiện sẵn sàng cấp 

cứu khi cần thiết. 

6. Tiểu ban nhân sự, thanh tra: 

- Trưởng Tiểu ban: Ông Đặng Quốc Kiệt - Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Phó Trưởng Tiểu ban: Ông Nguyễn Kim Cường - Phó Chánh Thanh tra, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Các thành viên: 

+ Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Trung tâm 

Thể dục thể thao tỉnh; 

+ Bà Nguyễn Hoàng Thuỳ Nhi - Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục thể thao Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

+ Ông Tiêu Đình Toàn - Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

+ Ông Đào Thanh Sơn - Viên chức Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh. 

- Nhiệm vụ: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ nhân sự của các đoàn, Vận động viên 

trước, trong thi đấu. Xác minh tư cách Vận động viên khi có khiếu nại của các đoàn 

lên Ban Tổ chức. 

7. Tiểu ban Lễ tân, khánh tiết: 

- Trưởng Tiểu ban: Bà Võ Hoàng Tuyết Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Phó Trưởng Tiểu ban: 

+ Ông Nguyễn Tú Long - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

+ Ông Nguyễn Thanh Linh - Phó Hiệu Trưởng Trường Năng khiếu Nghiệp vụ 

Thể dục thể thao tỉnh. 

+ Bà Phan Thị Thu Hương, Phó Phòng Khoa giáo Văn xã Văn phòng UBND tỉnh. 

- Các thành viên: 
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+ Bà Võ Đình Ngọc Tuyên - Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

+ Ông Võ Quang Khanh - Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Trung tâm Thể 

dục thể thao tỉnh; 

+ Ông Đăng Hoàng Minh - Trưởng phòng Hành chính Trường Năng khiếu 

Nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh; 

+ Ông Nguyễn Quốc Dương - Chuyên viên Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

+ Ông Phạm Xuân Phương - Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục thể thao Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Nhiệm vụ: Tổ chức trang trí, băng rôn, phông nền lễ khai mạc, bế mạc Đại hội 

và các địa điểm tổ chức thi đấu; chuẩn bị bàn, ghế, hoa, nước phục vụ đại biểu, in ấn 

và phát hành giấy mời dự Đại hội; sắp xếp, bố trí, phương tiện của lãnh đạo, đại biểu 

và các đoàn để đúng nơi quy định; đón tiếp và bố trí đại biểu nơi nghỉ và dự lễ khai 

mạc, bế mạc Đại hội. 

Điều 2. Trưởng các Tiểu ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho các thành viên trong Tiểu ban và phối hợp với các Tiểu ban khác thực hiện 

nhiệm vụ được giao. Kế hoạch và dự trù kinh phí của các Tiểu ban gửi về Thường trực 

Ban Tổ chức (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp trình Trưởng ban phê 

duyệt, chậm nhất trước ngày 21/4/2017. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4., Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan liên 

quan, thành viên Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh, Trưởng các Tiểu ban, Chủ tịch 

UBND huyện, thị xã, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành./.  

 Nơi nhận:                                                                                 TRƯỞNG BAN  
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (Đ/c Hòa); 

- Lưu: VT, KGVX. Hương 

 

 

                                                           

                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

                                                                                    Nguyễn Đức Hòa 
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