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Kính gửi:  

   - Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện; 

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

   - Các Trường THPT trên địa bàn huyện. 

                    (Gọi chung là các đơn vị) 

  

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao 

cho mọi người, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã huyện 

Trùng Khánh năm 2023. 

Để Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và tổ chức giải Việt dã 

huyện Trùng Khánh năm 2023 đạt hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Trùng Khánh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian tổ chức: Từ 7giờ 30 phút ngày 20/3/2023. 

- Địa điểm tổ chức lễ phát động: Tại sân cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện 

Trùng Khánh. 

2. Thành phần: (Dự kiến huy động trên 250 người) 

- Kính mời: Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng 

nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện. 

- Thành viên BTC, Tổ trọng tài, Tổ phục vụ (theo Quyết định của UBND 

huyện Trùng Khánh đính kèm theo Công văn). 

- Khối cơ quan Huyện ủy; Khối cơ quan Đoàn thể huyện; Các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện.  

- Công an huyện: Cử 10 đồng chí để tham gia chạy. 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện: Cử 10 đồng chí để tham gia Ngày chạy. 

- Huyện đoàn thanh niên: Cử 20 đoàn viên tham gia Ngày chạy. 

- Các cơ quan, đơn vị TW, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đứng chân trên địa 

bàn huyện: Mỗi đơn vị cử ít nhất 03 cán bộ, công chức, viên chức tham gia 

Ngày chạy.  
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- UBND thị trấn Trùng Khánh: Huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và đại diện các xóm, tổ dân phố trên địa bàn tham gia Ngày chạy. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các Trường THPT trên địa bàn huyện: 

Cử đoàn vận động viên thi Giải Việt dã đến tham gia Khai mạc Ngày chạy 

Olympic theo thời gian quy định.  

 3. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Văn hoá và Truyền thông huyện: Chuẩn bị cơ sở, vật chất và 

các điều kiện cần thiết như: Tăng âm, loa đài, bàn ghế, makét, khẩu hiệu,cung 

đường chạy...,để tổ chức Ngày chạy Olympic và Giải Việt dã năm 2023 theo 

đúng Kế hoạch, thực hiện công tác tổ chức Khai mạc Ngày chạy Olympic. 

- Công an huyện: Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông trong thời gian diễn ra tổ chức Ngày chạy Olympic và giải Việt dã của 

huyện  

- Bảo hiểm Xã hội huyện: Tạo điều kiện thuận lợi về sân, bàn, ghế, đường 

điện để tổ chức Ngày chạy Olympic được diễn ra được thuận lợi. 

4. Quy định về trang phục 

Các lực lượng tham gia chạy mặc trang phục thể thao, đi giầy thể thao. 

Yêu cầu các lực lượng tham gia chạy đồng hành hết cự ly quy định. 

Trên đây là nội dung tổ chức Ngày chạy Olympic và giải Việt dã của 

huyện Trùng Khánh năm 2023, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện (Cơ quan, đơn vị nào không tham gia coi như không hưởng ứng 

phong trào và đây là căn cứ để đánh giá thi đua, tham gia phong trào cuối năm 

2023 của cơ quan, đơn vị)./.  

Công văn này thay cho Giấy mời./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT.Huyện ủy; 

- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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