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HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM 

ỦY BAN HỘI HUYỆN U MINH THƯỢNG 

                             ***          

         Số: 03-TB/UBH                U Minh Thượng, ngày 13 tháng 3 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
Về việc phân công thực hiện nhiệm vụ của thành viên  

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện U Minh Thượng 

khóa III (nhiệm kỳ 2019 - 2024).  

----------- 

 

- Căn cứ Quyết định số 122-QĐ/UBH, ngày 12 tháng 9 năm 2019 của UBH 

LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Gang về việc công nhận thành viên Ủy ban Hội LHTN 

Việt Nam huyện U Minh Thượng khóa III (nhiệm kỳ 2019 – 2024); 

- Thực hiện Quy chế làm việc của UBH LHTN Việt Nam huyện U Minh 

Thượng lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024; 

- Nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực nhiệm vụ, Ủy 

ban Hội huyện phân công nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên Ủy ban Hội tỉnh cụ 

thể như sau, 

I. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN HỘI HUYỆN, ỦY VIÊN TRỰC HỘI 

1. Chị Tô Yến Vi - Bí thư huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 

huyện 
Phụ trách chung công tác Hội và phong trào thanh niên. Giữ mối quan hệ 

làm việc với cấp ủy, tỉnh Hội, các thành viên Ủy ban Hội huyện, Ủy ban Hội các cơ 

sỡ hội trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các tổ chức kinh tế - xã hội 

trong và ngoài huyện. 

 Cho ý kiến định hướng, chỉ đạo các hoạt động, phong trào trọng tâm của 

Hội. Chủ trì các hội nghị của Hội, ký các văn bản quan trọng của Hội.  

Chịu trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban hội các trường THPT huyện. 

2. Anh Phan Quốc Toàn – Phó bí thư huyện Đoàn, Phó Chủ tịch chuyên 

trách Hội LHTN Việt Nam huyện 

- Trực tiếp quản lý, điều hành chung các công việc hàng ngày của Ủy ban 

Hội huyện. Giữ mối quan hệ các thành viên Ủy ban Hội huyện, Ủy ban Hội các 

trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các tổ chức kinh tế - xã hội trong 

và ngoài huyện. 

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo chung trong triển khai thực hiện phong trào “Tôi 

yêu Tổ quốc tôi” và công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận 

đoàn kết, tập hợp thanh niên. Báo cáo kịp thời các nội dung phụ trách và chịu trách 

nhiệm chỉ đạo các UBH xã trực thuộc. 
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- Theo dõi, chỉ đạo nâng cao chất lượng các câu lạc bộ (CLB), tổ, đội nhóm 

thanh niên. 

- Tập trung hỗ trợ phát triển tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. 

- Trực tiếp điều hành công tác Kiểm tra Ủy ban Hội huyện, theo dõi, đôn đốc 

việc chấp hành Điều lệ hội, quy chế làm việc của Ủy ban Hội các cấp và các nhiệm 

vụ trọng tâm đã đề ra trong nhiệm kỳ. 

3. Chị Trần Thị Diệu - Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, Phó Chủ tịch 

Hội LHTN Việt Nam huyện 
Phối hợp huy động nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động. Chịu trách nhiệm 

công tác vận động hiến máu tình nguyện; thành lập và định hướng hoạt động các tổ 

chức hiến máu tình nguyện trong thanh niên.  

4. Anh Trần Minh Thông – UVTV huyện Đoàn, thành viên chuyên 

trách, ủy viên phụ trách công tác kiểm tra Hội LHTN Việt Nam huyện 
- Trực tiếp nghiên cứu tham mưu đề xuất những công tác trọng tâm của Hội 

cho Thường trực Hội. Tham mưu công tác tổ chức và phong trào của Hội. 

- Báo cáo kịp thời cho Thường trực Hội trong tất cả các mặt công tác thuộc 

nhiệm vụ của Ủy ban Hội và lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Điều hành hoạt động và chức năng Văn phòng Hội huyện. Chuẩn bị nội 

dung các cuộc họp, hội nghị Ủy ban Hội. Ghi biên bản các cuộc họp Thành viên Ủy 

ban Hội 

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Hội. 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác Hội đối với cơ sở và Hướng dẫn bình 

xét thi đua công tác Hội hàng năm.  

II. CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN HỘI HUYỆN 

1. Các anh (chị) thành viên là Phó chủ tịch UB Hội LHTN Việt nam các 

UB Hội trực thuộc: nghiên cứu và đề xuất các nội dung, giải pháp phù hợp với 

chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện; chịu trách nhiệm 

hoạt động của UB Hội tại đơn vị. 

2. Anh Lê Thành Giang – Đội phó đội hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho 

khách nước ngoài. Chịu trách nhiệm hoạt động của đội, nghiên cứu và đề xuất các 

nội dung, giải pháp phù hợp với chương trình công tác Hội và phong trào thanh 

niên của huyện 

3. Anh Nguyễn Văn Nhớ - Thành viên CLB thầy thuốc trẻ huyện: Tham 

mưu tổ chức các hoạt động của CLB có hiệu quả; nghiên cứu và đề xuất các nội 

dung, giải pháp phù hợp với chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên 

của huyện 

4. Anh Trần Văn Mực - Phó GĐ HTX Thạnh Phát: Nghiên cứu và đề xuất 

các nội dung, giải pháp phù hợp với chương trình công tác Hội và phong trào thanh 

niên của huyện; tham mưu, đề xuất xây dựng nhận rộng các mô hình kinh tế trong 

thanh niên. 
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5. Anh Danh Út Truyền – Đội trưởng đội TNTNXH xã An Minh 

Bắc:nghiên cứu và đề xuất các nội dung, giải pháp phù hợp với chương trình công 

tác Hội và phong trào thanh niên của huyện; tham mưu, đề xuất tổ chức các hoạt 

động tình nguyện trong thanh niên. 

6. Anh Danh Hùng Cường – Chi hội trưởng ấp Cạn Vàm A xã Thạnh Yên: 

Nghiên cứu và đề xuất các nội dung, giải pháp phù hợp với chương trình công tác 

Hội và phong trào thanh niên của huyện; tham mựu, đề xuất giải pháp hoạt động 

của chi hội, CLB, Đội, nhóm thamh niên tại địa bàn dân cư. 

7. Anh Danh Nhiều – Thanh niên tiêu biểu ấp Minh Tiến A: Nghiên cứu và 

đề xuất các nội dung, giải pháp phù hợp với chương trình công tác Hội và phong 

trào thanh niên của huyện; đề xuất giải pháp thực hiện công tác đoàn kết tập họp 

thanh niên dân tộc vào tổ chức. 

8. Chị Ngô Tiểu Huê - Thanh niên tiêu biểu trường THCS Vĩnh Hòa:nghiên 

cứu và đề xuất các nội dung, giải pháp phù hợp với chương trình công tác Hội và 

phong trào thanh niên của huyện; đề xuất công tác phát triển hội viên và thành lập 

các CLB, đội, nhóm trong trường THCS.  

9. Anh Đặng Văn Nhàn – TV CLB hiến Máu xã Hòa Chánh: Nghiên cứu và 

đề xuất các nội dung, giải pháp phù hợp với chương trình công tác Hội và phong 

trào thanh niên của huyện; tham mưu, đề xuất giải pháp vận động thanh niên tham 

gia các phong trào tình nguyện. 

10. Anh Danh Khỏe – Phó chủ trì chùa Xẻo Ranh: Nghiên cứu và đề xuất 

các nội dung, giải pháp phù hợp với chương trình công tác Hội và phong trào thanh 

niên của huyện; đề xuất các hoạt động chăm lo quyền lợi vag tập hợp thanh niên 

dân tộc, tín đồ tôn giáo vào tổ chức. 

11. Anh Ngô Tấn Tài – Cán bộ trung tâm văn hóa thông tin - thể thao: Phối 

hợp các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên; 

nghiên cứu và đề xuất các nội dung, giải pháp phù hợp với chương trình công tác 

Hội và phong trào thanh niên của huyện; đề xuất hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục, thể thao trong thanh niên. 

13. Anh Nguyễn Thành Công – Chuyên viên phòng Nông nghiệp & PTNT: 

Phối hợp các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên; 

nghiên cứu và đề xuất các nội dung, giải pháp phù hợp với chương trình công tác 

Hội và phong trào thanh niên của huyện; đề xuất giải pháp phát triển kinh tế trong 

thanh niên. 

14. Anh Nguyễn Thanh Tình – Cán bộ tính dụng Ngân hàng Agribank: 

Phối hợp các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên; 

nghiên cứu và đề xuất các nội dung, giải pháp phù hợp với chương trình công tác 

Hội và phong trào thanh niên của huyện. 

15. Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên – Phó GĐ NHCSXH huyện: Phối hợp các 

nguồn lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên; nghiên cứu 

và đề xuất các nội dung, giải pháp phù hợp với chương trình công tác Hội và phong 
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trào thanh niên của huyện. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các nguồn vốn hỗ 

trợ thanh niên. 

16. Anh Nguyễn Văn Hùng – Đội phó Văn phòng tổng hợp Công an 

huyện:Phối hợp các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào 

thanh niên; nghiên cứu và đề xuất các nội dung, giải pháp phù hợp với chương trình 

công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện; đề xuất giải pháp thực hiện 

phong trào tham gia giữ gìn an ninh trật tự, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, hoàn 

lương. 

17. Anh Chí Thanh – Chuyên viên Phòng LĐTB&XH:Phối hợp các nguồn 

lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên; nghiên cứu và đề 

xuất các nội dung, giải pháp phù hợp với chương trình công tác Hội và phong trào 

thanh niên của huyện; đề xuất giải pháp thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm trong thanh niên. 

18. Chị Trần Ngọc Diệp – Chuyên viên Phòng Nội vụ: Phối hợp các nguồn 

lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên; nghiên cứu và đề 

xuất các nội dung, giải pháp phù hợp với chương trình công tác Hội và phong trào 

thanh niên của huyện; đề xuất giải pháp quản lý nhà nước về công tác thanh niên. 

* Lưu ý: Ngoài các nhiệm vụ được phân công trên: 

- Các anh, chị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để chủ 

động trong các nhiệm vụ được phân công. 

- Các anh, chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội trực thuộc căn cứ vào 

chương trình chỉ đạo hàng năm của Ủy ban Hội huyện và chỉ tiêu được phân bổ để 

triển khai thực hiện. 

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Hội huyện U 

Minh Thượng. Mọi thông tin trao đổi, anh, chị vui lòng liên hệ về Văn phòng Hội 

huyện ( ĐT: 02973.883.733; email: huyendoanumt@gmail,com). 

 

                                                                   
Nơi nhận:                                                                          
- VP Tỉnh Hội, 

- TT huyện ủy, 

- Ban Dân vận huyện ủy,                                                                                            
- TT huyện Đoàn, 

- Thành viên Ủy ban Hội huyện,                                                     
- Ủy ban Hội trực thuộc,                     

- Lưu VP Hội.  
 

 

 


