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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Quỳ Châu  
lần thứ IX, năm 2022 

 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND huyện 

Quỳ Châu về việc tổ chức Đại hội TDTT Huyện Quỳ Châu lần thứ IX, năm 2021. 

Ban Tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Qùy Châu thông báo việc tổ chức 

Đại hội như sau: 

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức. 

 - Thời gian tổ chức Đại hội: Từ ngày 29/3/2022 đến ngày 31/3/2022.  

(Có lịch cụ thể kèm theo) 

 - Không tổ chức lễ khai mạc; Lễ tổng kết, bế mạc tổ chức vào lúc: 16h00, 

ngày 31/3/2022. 

- Địa điểm: Sân vận động Thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu. 

2. Hồ sơ đăng ký thi đấu. 

- Thời gian đăng ký: Chậm nhất vào ngày 28/3/2022. 

 - Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm VHTT&TT huyện Quỳ Châu. 

 - Hồ sơ gồm: Danh sách Trưởng đoàn, HLV, VĐV tham gia thi đấu từng 

môn, từng nội dung của môn thi đấu theo mẫu BTC quy định, có xác nhận của Thủ 

trưởng đơn vị.  

 - Đại hội tổ chức thi đấu 9 môn gồm: Cầu lông, Đẩy gậy, Bắn nỏ, Tung còn, 

Kà kheo, Bóng bàn, Điền kinh, Việt dã và môn Quần vợt (đã tổ chức) 

- Thi đấu theo hình thức khép kín, cuốn chiếu, xong môn nào trao thưởng 

môn đó. 

 3. Công tác phòng chống dịch Covid-19. 

 - Ban tổ chức, tiểu ban, trọng tài, các đoàn VĐV phải có giấy xét nghiệm 

Covid-19 âm tính trong thời gian 72h hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 

trong vòng 06 tháng đã trước lúc tham gia Đại hội. Kinh phí test, xét nghiệm 

Covid-19 cho các đoàn vận động viên do địa phương chịu trách nhiệm; test, xét 

nghiệm cho Ban tổ chức, trọng tài do Ban tổ chức Đại hội bố trí. 

 - Các đoàn VĐV trong quá trình tham gia thi đấu phải đảm bảo về phòng 

chống dịch của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K trong quá trình thi 

đấu. Trong quá trình tham gia thi đấu nếu có biểu hiện sốt, ho… phải thông báo 

cho Ban tổ chức, cơ quan chức năng để xử lý kịp thời. 



 - Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức có thể điều chỉnh 
thời gian, địa điểm thi đấu và phương án phòng chống dịch cho phù hợp và có 

thông báo gửi các đoàn VĐV tham gia. 

 Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Qùy Châu lần thứ IX năm 
2022 thông báo cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn 

Tân Lạc được biết để căn cứ triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở VH&TT; (bc) 
- TT HU, TT HĐND huyện; (bc)             
- CT, các PCT UBND huyện;  
- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện; 
- Các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, PVH (H.Sơn). 
 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Thanh Hà 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-03-22T15:34:01+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Lang Văn Đông<donglv@quychau.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-22T15:50:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Thanh Hà<halt@quychau.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-03-22T16:07:40+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu<quychau@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-03-22T16:07:41+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu<quychau@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-03-22T16:07:41+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu<quychau@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




