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THÔNG BÁO 
phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức cơ quan 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và biên chế hiện có của đơn vị. 

Căn cứ kết quả cuộc họp cơ quan ngày 09/7/2021, Trung tâm Văn hóa – Thông 

tin và Thể thao huyện Hàm Tân thông báo phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, viên 

chức của đơn vị như sau: 

I. Ban Giám đốc. 

 1- Ông Lê Văn Nam - Giám đốc: 

  Là người đứng đầu cơ quan, chủ tài khoản cơ quan. Chịu trách nhiệm về toàn 

bộ hoạt động của cơ quan trước pháp luật, trước Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND 

huyện. 

Trực tiếp quản lý, điều hành về biên chế, nhân sự, tài chính, tài sản cơ quan; 

thi đua khen thưởng và kỷ luật. Quyết định việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, 

cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động chung của cơ quan và các 

hoạt động chuyên môn. 

Trực tiếp chỉ đạo, thẩm định, quyết định toàn bộ nội dung, chương trình các 

hoạt động Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao, Thông tin tuyên truyền và Cổ động 

trực quan. Trực tiếp phụ trách bộ phận Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao. 

Là Tổng biên tập, chỉ đạo, điều hành việc sản xuất các chương trình truyền 

thanh, truyền hình; chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt toàn bộ nội dung, chương 

trình và tính pháp lý mọi thông tin phát sóng trên truyền thanh, truyền hình và đăng 

trên facebook. Trực tiếp chỉ đạo và thẩm định, duyệt toàn bộ nội dung các tin, bài, 

phóng sự, chuyên mục truyền thanh, truyền hình và thẩm định, quyết định chấm 

nhuận bút, trực tiếp chấm điểm nội dung viết. Chịu trách nhiệm chính về phát ngôn 

của cơ quan; 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

(khóa XII) và Chỉ thị 27, 30, 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Thay mặt cơ quan giữ mối quan hệ công tác với Huyện ủy, UBND huyện, các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn; Sở Thông tin 

và Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh – Truyền hình 

tỉnh. 



 2- Ông Trần Phúc Khanh - Phó giám đốc: 

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc 

phân công và liên đới chịu trách nhiệm về mọi hoạt động chung của đơn vị trước 

pháp luật và trước cơ quan Nhà nước cấp trên; 

 Giúp Giám đốc điều hành hoạt động của cơ quan, phụ trách kỹ thuật truyền 

thanh, truyền hình, thẩm định toàn bộ việc dựng các chương trình truyền thanh, 

truyền hình trước khi phát sóng; trực tiếp chấm điểm quay, dựng gửi đồng chí Giám 

đốc thẩm định phê duyệt; phụ trách công tác thực hiện dân chủ tại cơ quan. Chỉ đạo 

việc xây dựng lực lượng và hoạt động của Tự vệ cơ quan; lãnh đạo hoạt động của 

các đoàn thể.  

Được Giám đốc ủy quyền điều hành công việc, ký các văn bản, duyệt các tin, 

bài, phóng sự, chuyên mục khi Giám đốc đi vắng. Tham gia một số Ban chỉ đạo của 

huyện. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc về các lĩnh vực được phân 

công phụ trách. 

Phụ trách việc gửi tin, bài cộng tác với các báo, đài cấp trên, đưa tin, bài lên 

trang thông tin điện tử, wedsite của huyện; phụ trách việc đưa tin, bài, phóng sự 

truyền hình phát trên facebook hàng ngày. Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn chuyên 

môn kỹ thuật cho Đài truyền thanh các xã, thị trấn. 

Phụ trách kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc, nội quy cơ quan và các 

nhiệm vụ được phân công của viên chức làm việc tại trụ sở chính, theo dõi việc chấp 

hành lịch công tác của phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. 

 3- Bà Lê Thị Cẩm - Phó Giám đốc: 

 Giúp giám đốc điều hành hoạt động của cơ quan, phụ trách điều hành hoạt 

động của bộ phận Cổ động trực quan, Thư viện; chỉ đạo việc tham mưu, tổng hợp 

báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách; tham mưu cho Giám đốc về công tác 

thi đua khen thưởng. Tham gia một số Ban chỉ đạo của huyện. Được Giám đốc ủy 

quyền chỉ đạo, điều hành, ký các văn bản về lĩnh vực Văn hóa, văn nghệ, Thể dục 

thể thao, Cổ động trực quan và Thư viện khi Giám đốc đi vắng. 

Giúp Giám đốc theo dõi việc thực hiện Chỉ thị 27, 30, 40 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc về các lĩnh vực được phân 

công phụ trách. 

Chỉ đạo việc tham mưu, tổng hợp báo cáo toàn bộ các hoạt động hàng tuần, 

tháng, quý, 6 tháng, năm của cơ quan. Phụ trách, kiểm tra việc chấp hành thời gian 

làm việc, nội quy cơ quan và các nhiệm vụ được phân công của viên chức làm việc 

tại Nhà thi đấu. 

 II. Các bộ phận chuyên môn: 

 1- Bộ phận Thông tin – Truyền thông: 

1.1- Bà Ngô Thị Minh Tâm – Biên tập viên, phóng viên. 



Chấp hành sự phân công công tác của Ban Giám đốc, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ công tác và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc được phân công. Thực 

hiện nghiêm các quy chế, quy định công tác của cơ quan và Luật báo chí; 

Thực hiện nhiệm vụ Biên tập viên, phóng viên, tác nghiệp phát thanh viên 

đúng, kịp thời và đạt chất lượng cao. Đảm bảo chỉ tiêu tin, bài, chuyên mục theo quy 

định của cơ quan. Nhận, thi hành và hoàn thành nhiệm vụ bất cứ lúc nào kể cả ngày 

lễ, ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính, trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ chung khi được lãnh đạo phân công. Bảo vệ, bảo đảm, bảo mật mọi thiết bị tác 

nghiệp và tài liệu khi thực hiện nhiệm vụ được giao; 

Trực tiếp phụ trách việc viết tin, bài, phóng sự về công tác xây dựng đảng 

(công tác cán bộ, tổ chức, kiểm tra, chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị), 

việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị ở cấp Huyện, cấp Xã, công tác xây dựng 

chính quyền, cải cách hành chính, dân tộc, tôn giáo. 

Trực tiếp phụ trách chuyên mục “Hàm Tân làm theo lời Bác”, “Trang văn 

cuối tuần”, “Ấn phẩm hay”. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công. 

1.2- Bà Võ Thị Kim Lê - Biên tập viên, phóng viên. 

Chấp hành sự phân công công tác của Ban giám đốc, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ công tác và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc. Thực hiện nghiêm các 

quy chế, quy định công tác của cơ quan; 

Thực hiện nhiệm vụ Biên tập viên, phóng viên, tác nghiệp phát thanh viên 

đúng, kịp thời và đạt chất lượng cao. Đảm bảo chỉ tiêu tin, bài, chuyên mục theo quy 

định của cơ quan. Nhận, thi hành và hoàn thành nhiệm vụ bất cứ lúc nào, kể cả ngày 

lễ, ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính, trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ chung khi được lãnh đạo phân công. Bảo vệ, bảo đảm, bảo mật mọi thiết bị tác 

nghiệp và tài liệu khi thực hiện nhiệm vụ được giao; 

Trực tiếp phụ trách việc viết tin, bài, phóng sự trên lĩnh vực kinh tế - xã hội 

(phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng, giao thông, 

thu ngân sách, văn hóa, y tế, giáo dục, lao động, việc làm, tài nguyên – môi trường). 

Trực tiếp phụ trách chuyên mục “Hàm Tân ngày mới”, “Sống khỏe – Sống 

đẹp”. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi giám đốc phân công. 

1.3- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Biên tập viên, phóng viên: 

Chấp hành sự phân công công tác của Ban Giám đốc, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ công tác và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc. Thực hiện nghiêm các 

quy chế, quy định công tác của cơ quan; 

Thực hiện nhiệm vụ Biên tập viên, phóng viên đúng, kịp thời và đạt chất lượng 

cao. Đảm bảo chỉ tiêu tin, bài, chuyên mục theo quy định của cơ quan. Nhận, thi 

hành và hoàn thành nhiệm vụ bất cứ lúc nào, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ, ngoài giờ 

hành chính, trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung khi được lãnh 



đạo phân công. Bảo vệ, bảo đảm, bảo mật mọi thiết bị tác nghiệp và tài liệu khi thực 

hiện nhiệm vụ được giao; 

Trực tiếp phụ trách viết tin, bài, phóng sự trên lĩnh vực công tác dân vận của 

Đảng, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể xã, thị trấn, công tác an ninh trật tự, quân 

sự quốc phòng, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến cử tri, các 

mô hình thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Trực tiếp phụ tách chuyên mục “Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế”, “Dân số 

và Chất lượng cuộc sống”. Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công. 

1.4- Bà Trần Thị Thanh Hiền - Phát thanh viên: 

Chấp hành sự phân công công tác của Ban Giám đốc, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ công tác và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc. Thực hiện nghiêm các 

quy chế, quy định công tác của cơ quan; 

Thực hiện nhiệm vụ Phát thanh viên, xuất hiện hình, đọc lời bình các tin, bài, 

phóng sự, chuyên mục. Biên tập chuyên mục truyền thanh đúng, kịp thời và đạt chất 

lượng cao. Đảm bảo chỉ tiêu chuyên mục được giao theo quy định của cơ quan. 

Nhận, thi hành và hoàn thành nhiệm vụ bất cứ lúc nào kể cả ngày lễ, ngày nghỉ, 

ngoài giờ hành chính, trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung khi 

được lãnh đạo phân công. Bảo vệ, bảo đảm, bảo mật mọi thiết bị tác nghiệp và tài 

liệu khi thực hiện nhiệm vụ được giao.  

Làm thư ký biên tập, chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng khung chương 

trình truyền thanh, truyền hình hàng ngày. Tổng hợp tin, bài, chuyên mục, phóng sự 

để tham mưu cho Tổng biên tập (Giám đốc) chấm nhuận bút hàng tháng. 

Phối hợp, hướng dẫn Kế toán cơ quan trong theo dõi, quản lý hoạt động tiếp 

thị truyền thông, nội dung hợp đồng, thu phí thông báo, quảng cáo. 

          Trực tiếp phụ trách chuyên mục “Văn kiện”, “Trang sử Việt”, “Tuyên truyền 

chủ điểm”, “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”. Thực hiện một số nhiệm vụ 

khác khi được Giám đốc phân công. 

1.5- Ông Nguyễn Ngọc Phong - Phóng viên, Kỹ thuật viên: 

Chấp hành sự phân công công tác của Ban Giám đốc, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ công tác và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc. Thực hiện nghiêm các 

quy chế, quy định công tác của cơ quan; 

Thực hiện nhiệm vụ phóng viên, tác nghiệp phát thanh viên, đọc lời bình, kỹ 

thuật viên, quay phim. Đảm bảo chỉ tiêu quay dữ liệu video, tin, bài theo quy định 

của cơ quan. Nhận, thi hành và hoàn thành nhiệm vụ bất cứ lúc nào kể cả ngày lễ, 

ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính, trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

chung khi được lãnh đạo phân công. Bảo vệ, bảo đảm, bảo mật mọi thiết bị tác 

nghiệp và tài liệu khi thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc lịch tiếp 

phát, dựng tin, bài hàng ngày; 



Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công. 

1.6- Ông Tạ Đỗ Gia Bảo - Kỹ thuật viên: 

Chấp hành sự phân công công tác của Ban Giám đốc, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ công tác và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc. Thực hiện nghiêm các 

quy chế, quy định công tác của cơ quan; 

Thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật viên; tác nghiệp quay phim, quản lý thiết bị kỹ 

thuật. Tuân thủ lịch tiếp phát, dựng chương trình truyền thanh, truyền hình hàng 

ngày, định kỳ. Nhận, thi hành và hoàn thành nhiệm vụ bất cứ lúc nào, kể cả ngày lễ, 

ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính, trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

chung khi được lãnh đạo phân công. Bảo vệ, bảo đảm, bảo mật mọi thiết bị tác 

nghiệp và tài liệu khi thực hiện nhiệm vụ được giao; 

Chịu trách nhiệm kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị kỹ thuật, máy phát 

hàng ngày. Tham mưu, đề xuất cho Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật 

thực hiện việc đầu tư thiết bị, trang bị kỹ thuật để hoạt động chuyên môn của cơ 

quan và hệ thống truyền thanh xã, thị trấn đạt hiệu quả cao. 

Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công. 

 2. Bộ phận Hành chính - Quản trị - Thư viện: 

 2.1- Bà Huỳnh Thị Ngọc Nhi – Kế toán, quản trị: 

Chấp hành sự phân công công tác của Ban Giám đốc, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ công tác và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc. Thực hiện nghiêm các 

quy chế, quy định công tác của cơ quan; 

Làm Kế toán cơ quan, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản, công cụ, dụng 

cụ, trang thiết bị của cơ quan. Tham mưu việc xây dựng dự toán hàng năm, xây dựng 

dự toán kinh phí hoạt động của cơ quan, quản lý các nguồn thu, chi. Tham mưu báo 

cáo công khai kinh phí, các nguồn thu, chi của cơ quan định kỳ hàng quý, 6 tháng, 

năm. 

Tham mưu việc xây dựng hồ sơ, hợp đồng, chứng từ thanh toán các nguồn 

kinh phí của cơ quan, các chế độ liên quan đến con người cho cán bộ, viên chức. 

Tham mưu hồ sơ, thủ tục, thanh toán các hợp đồng và theo dõi, quản lý hoạt động 

tiếp thị truyền thông, nội dung hợp đồng, thu phí thông báo, quảng cáo, tuyên truyền, 

cho thuê Nhà thi đấu, xe tuyên truyền, âm thanh, ánh sáng, sân khấu. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, điều động. 

2.2- Bà Ngô Thị Lan – Tham mưu, Tổng hợp, Văn thư, Thủ quỹ: 

Chấp hành sự phân công công tác của Ban Giám đốc, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ công tác và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc. Thực hiện nghiêm các 

quy chế, quy định công tác của cơ quan; 



Chịu trách nhiệm tổng hợp toàn bộ hoạt động của quan, tham mưu báo cáo 

tuần, tháng, các báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề; xây dựng lịch công tác tuần, 

công tác tháng; Tham mưu việc triển khai các văn bản của cấp trên. 

Làm văn thư, lưu trữ, quản lý con Dấu, quản lý Giấy chứng nhận đăng ký mẫu 

dấu. Quản lý hồ sơ, văn bản đi, đến và Mail công vụ hàng ngày; làm thư ký các cuộc 

họp cơ quan. Tham mưu, đề xuất việc mua sắm, quản lý văn phòng phẩm, vật dụng 

của cơ quan.  

Làm thủ quỹ cơ quan, quản lý quỹ tiền mặt. Đồng thời thực hiện các nhiệm 

vụ khác khi được Giám đốc phân công, điều động.  

 2.3- Bà Lê Thị Hảo – Thư viện viên: 

Chấp hành sự phân công công tác của Ban Giám đốc, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ công tác và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc. Thực hiện nghiêm các 

quy chế, quy định công tác của cơ quan; 

Chịu trách nhiệm tham mưu, quản lý, điều hành hoạt động của Thư viện. 

Thường xuyên đề xuất các giải pháp, các hoạt động để nâng cao hiệu quả, phát huy 

công năng của Thư viện theo quy định hiện hành. Quản lý các điểm đọc sách, báo 

tại các tủ sách ở cơ sở và tại các Bưu điện văn hóa xã, thị trấn. Tham mưu, đề xuất 

việc trang bị, thay thế hệ thống sách của Thư viện. Đồng thời thực hiện các nhiệm 

vụ khác khi được Giám đốc phân công, điều động. 

2.4- Ông Nguyễn Văn Trực - Lái xe: 

Chấp hành sự phân công công tác của Ban Giám đốc, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ công tác và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc. Thực hiện nghiêm các 

quy chế, quy định công tác của cơ quan; 

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tại chỗ và lưu động về thông tin, 

tuyên truyền, cổ động. Quản lý đảm bảo an toàn xe thông tin lưu động. Phối hợp với 

các bộ phận chuyên môn khác khi phải sử dụng xe ô tô của cơ quan theo sự chỉ đạo 

của Giám đốc. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công và 

điều động. 

 3- Bộ phậnVăn hóa – Thể thao – Cổ động: 

3.1- Ông Đỗ Thanh Hùng – Chuyên viên:  

Chấp hành sự phân công công tác của Ban Giám đốc, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ công tác và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc. Thực hiện nghiêm các 

quy chế, quy định công tác của cơ quan; 

Chịu trách nhiệm tham mưu về toàn bộ nội dung, chương trình hoạt động Văn 

hóa văn nghệ. Tham mưu, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động 

VHVN, những giải pháp, những hoạt động để tổ chức tốt phong trào, phát huy công 

năng của cơ sở vật chất cơ quan. Phụ trách đội Tự vệ cơ quan; phối hợp thiết kế các 

maket trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan; quản lý, cài đặt các nội dung tuyên 



truyền trên các bảng Led điện tử do cơ quan quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác 

khi được Giám đốc phân công, điều động. 

3.2- Bà Trần Thị Tân Hà – Biên đạo: 

Chấp hành sự phân công công tác của Ban Giám đốc, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ công tác và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc. Thực hiện nghiêm các 

quy chế, quy định công tác của cơ quan; 

Tham mưu, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Văn hóa, 

văn nghệ và xây dựng các tác phẩm tuyên truyền. Tham mưu khai thác tổ chức các 

dịch vụ văn hóa văn nghệ theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở phát huy công năng 

của cơ sở vật chất cơ quan. Quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ của hoạt động Văn hóa 

văn nghệ. Chịu trách nhiệm phát triển các cộng tác viên múa và phát triển các nhóm 

múa, biên đạo các tiết mục múa mới. Tham mưu, đề xuất dự toán kinh phí, tổng hợp 

báo cáo các hoạt động về VHVN. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác khi được 

Giám đốc phân công, điều động. 

3.3- Ông Nguyễn Văn Nam – Cán sự: 

Chấp hành sự phân công công tác của Ban Giám đốc, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ công tác và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc. Thực hiện nghiêm các 

quy chế, quy định công tác của cơ quan; 

 Chịu trách nhiệm tham mưu và tổ chức các hoạt động, các phong trào Thể dục 

Thể thao trên địa bàn huyện và tham gia các môn thi đấu, các giải do tỉnh tổ chức. 

Nghiên cứu, đề xuất phát triển các phong trào, các hoạt động TDTT để phát huy 

công năng cơ sở vật chất của cơ quan. Quản lý tài sản, phương tiện, dụng cụ hoạt 

động TDTT được giao.  

Phối hợp thiết kế các Maket trang trí cổ động, văn hóa văn nghệ. Đồng thời 

thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao và điều động. 

 3.4- Ông Nông Hậu Giang – Chuyên viên: 

Chấp hành sự phân công công tác của Ban Giám đốc, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ công tác và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc. Thực hiện nghiêm các 

quy chế, quy định công tác của cơ quan; 

 Chịu trách nhiệm tham mưu và tổ chức các hoạt động về trang trí, cổ động 

trực quan; đề xuất, kiểm tra, theo dõi hệ thống cổ động trực quan do cơ quan trang 

trí và quản lý; phụ trách việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các trụ sở làm việc của 

cơ quan trong các dịp lễ, tết. Quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ, phương tiện phục vụ 

của hoạt động trang trí, cổ động trực quan. Tham gia phục vụ các hoạt động Văn hóa 

văn nghệ, Thể dục thể thao. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc 

phân công, điều động. 



 Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ của cán bộ, viên chức Trung tâm 

Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Hàm Tân. Trong quá trình thực hiện nếu có 

sự thay đổi hoặc có những nội dung phát sinh sẽ thay đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                             GIÁM ĐỐC 

- UBND huyện; (b/c) 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; (b/c)                                                                             
- Phòng Nội vụ;                                                              
- Phòng VH&TT;                                                                         
- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Cán bộ, viên chức cơ quan; 

- Chi bộ;                                                                                   Lê Văn Nam 

- Lưu: VT.                                                                                                        
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