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Xuân Trường, ngày 12 tháng 8 năm 2022 

 

   Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường THPT, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/2/2022 của UBND huyện về 

việc tổ chức Đại hội TDTT huyện Xuân Trường lần thứ IX năm 2022, ngày 

04/8/2022, Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện đã ban hành Điều lệ số 01/ĐL-

BTCĐHTDTT. Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện đã triển khai Điều 

lệ các môn thể thao và Kế hoạch tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng tới tất cả các 

cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các trường THPT trên địa bàn huyện. Tính đến 

ngày 12/8/2022, các trường THPT và 100% các xã đã đăng ký các môn. Tuy vậy, số 

lượng môn thi đấu đăng ký còn ít; nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa đăng ký 

các môn thi đấu, nhất là các môn như điền kinh (nam, nữ), bóng chuyền nam, kéo co, 

bơi thiếu nhi… 

Từ tình hình trên, Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện khẩn trương, tiếp tục 

lựa chọn vận động viên, diễn viên tham gia văn nghệ, thi đấu các môn thể thao, tập 

trung vào các môn như: điền kinh (nam, nữ), bóng chuyền nam, kéo co, bơi thiếu 

nhi… Trong đó, môn bơi thiếu nhi nằm trong chương trình phòng chống đuối nước 

cho trẻ em đang được tập trung chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương. Do vậy, yêu 

cầu tất cả các địa phương đều đăng ký nội dung này để phát triển phong trào.… Lập 

danh sách đăng ký bổ sung gửi về Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện (qua Trung tâm 

Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện tổng hợp) trước 8h00’ ngày 15/8/2022. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

khẩn trương thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, UBND huyện; 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTTTT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Văn Vỵ 
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