
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũ Muộn, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng  

huyện Bạch Thông năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VŨ MUỘN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ kế hoạch số 183/KH- UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bạch Thông về việc Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng 

chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/194 - 19/8/2022) và 

ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 - 

02/9/2022) của huyện Bạch Thông  về ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước. 

Xét đề nghị của công chức Văn hóa - xã hội xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện 

Bạch Thông năm 2022 gồm các ông, bà có tên sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Trưởng đoàn phụ trách chung, phó trưởng đoàn có nhiệm vụ hướng 

dẫn triển khai các văn bản của Ban tổ chức Hội diễn tới toàn thể các thành viên 

trong đoàn. 

- Các thành viên trong Đoàn chịu sự phân công, quản lý của trưởng Đoàn, 

phó trưởng đoàn, phải chấp hành đầy đủ, thời gian, các nội quy, quy chế, nội dung 

hoạt động của Ban Tổ chức. Các thành viên có nhiệm vụ tập luyện, tham gia Hội 

diễn Nghệ thuật quần chúng tại huyện theo đúng kế hoạch. 

- Đoàn diễn viên tự giải thể sau khi kết thúc Hội diễn. 

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê xã, Công chức Tài chính - Kế 

toán và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như điều 3 (T/hiện); 

- Trung tâm VHTT,TT  huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Các ban ngành đoàn thể xã; 

Gửi bản giấy: 

- Như điều 3 (T/hiện); 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Như Hiếu 
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