BANG CONG SAN VIT NAM
Ha Nói, ngày 12 thdng 02 nàm 2020

PHAN CONG NHIM VU
Phiic vi Bi hi Bang b Van phông 1n thü VII (nhim k' 2020 - 2025)
1. Chi bôVánthtr-Ltrutrfr
- Chun bj và ban hành Giy mdi;
- In Tài 1iu gOm:
+ Báo cáo chInh trj, Chuong trInh Di hi, Quy ch Di hi (in thành
quyên rieng);
+ Báo cáo kim dim BCH khóa VI, Báo cáo chinh trj torn tt, Báo cáo
tInh hInh dàng viên;
+ D an nhân sr bu Ban Chp hành khóa VII kern danh sách trIch ngang;
+ D an nhân sir bu Di biu dir Di hi Dàng bô B NN&PTNT;
+ Chuang trInh Dai hi, Kjch bàn dai hi;
(Các tài liçu trén duçvc tçp hcrp thành 25 b5, cho vào tili tài lieu).
- May Photo chuyên len 202-B6.
- Photo phiu bu trong qua trInh din ra Di hi.
- Don dai biu!Phát tài lieu.
2. Chi b K toán
- Chu.n bj kinh phi lien quan Dai hi;
- Phi hop vii Tiu ban khánh tit và phic vii Dai hi: Du trñ kinh phi,
d toán, thanh quyêt toán;
- Phi hop Cong doàn t chüc an trua cho di biu dir Di hi.
3. Chi b Quãn tn Y t
- Chu.n bj Hi trithng 201- B6 gm:
+ Kê bàn gh a gia dü ch cho 80 nguôi, bàn, gh: doàn chü tch (5
nguOi, có biên ten); bàn, ghê, doàn thu k.
+ Trang trI Hi truang theo diing quy dijnh
(Hç5i truàng chuán bj xong trzthc bu4i sang ngày 12/03/2020).
-. Chu.n bj Phông h9p 202 - B6: Phic Viribu cir/ Hi cüa Doàn chñ tjch
('neu can).
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- Am thanh, ánh sang! có mic không day;
- Giãi khát giUa gi?i;
- Phuc vu 1 tan.
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4. Chi b9 Truyen thong
va Tin hçc

- Ghi hmnh, ch%ip ãnh
-Htrobucir:
+ Chu.n bj và phiic viii may tInh, may in tai phông 202 - B6;
+ Chun bj và ph%lc vi may tinh, may chiu, man chiu tai Hôi tru&ng
201- B6;
+ Chun bj Dtr 1iu: Danh sách trIch ngang nhân siTr bu Ban Ch.p hành,
thi& k Phiu bulThit k Gi.y Kim phiu/Gi.y t6ng hçp K& qua Kim
phiêu.
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+Ho trçl tong hqp Phieu tren may trnhlThiet ke trrnh chieu Ket qua Kiem
phieu tren may.
- Nhac hat Quc ca/ Qu6c t ca (co 1i), kt ni v&i h thong am thanh cña
HOi tnthng 201-B6.
5. Chi b Bão v: B tn thithng tlVc bâo v
6. Chi b Ting hç'p:

dam

báo an toàn.

Don dc dai biu dii Dai hôi;
- Don dai biu khách miii dii Dai hôi;
- Huâng dk dâng viên ngi diing vj trI trong Hi tnuOng (theo Chi b d
•
de diem danh).
7. Chi doàn Thanh niên cEng san Ho Clii Minh Van phông Bô:
- Chun bi Van nghê;
- Hat Qu6c ca/ Quc t ca khi chào civ;
Các chi b phân cong nhân sr ci th, thông báo danh sách nhân sr tham
gia pIc vi Di hôi vâi PhOng Kê toán ct€ dtt an tnua./.
BAN CHAP HAMI BANG BQ VAN PHONG

