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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 

 huyện Xuân Trường lần thứ IX, năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Nam 

Định lần thứ IX năm 2021 tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022, 

UBND huyện Xuân Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện 

lần thứ IX, năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 

1. Mục đích:  

- Tuyên truyền tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các 

ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, 

thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo, phát triển con người toàn diện trong giai 

đoạn mới. 

- Thúc đẩy phát triển rộng khắp phong trào TDTT quần chúng; lựa chọn các 

vận động viên có thành tích tiêu biểu để bồi dưỡng, đào tạo tham gia Đại hội 

TDTT toàn tỉnh lần thứ IX năm 2022; đồng thời, để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”gắn với phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và toàn xã hội đối với 

công tác TDTT. Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán 

bộ, huấn luyện viên Đại hội TDTT cấp huyện. Thông qua Đại hội TDTT nhằm 

đánh giá kết quả phát triển phong trào TDTT của huyện. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức Đại hội TDTT phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, quy mô, hình thức, 

nội dung phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương; đảm bảo yêu 

cầu công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá nhằm huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật 

chất - kỹ thuật, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc tổ chức Đại hội TDTT và 

cho công cuộc phát triển thể dục, thể thao trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG. 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội. 

- Thời gian: Từ 18/8 - 02/9/2022. 

- Địa điểm: Sân tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh, Nhà văn hoá, Sân vận 

động huyện, Nhà thi đấu đa năng huyện và các sân bóng đá tại trung tâm huyện. 
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2. Quy mô tổ chức Đại hội. 

Tổ chức thi đấu 11 môn gồm: Điền kinh, Bóng đá nam, Bóng chuyền nam, 

Bóng bàn, Cầu lông, Tennis, Cờ vua, Cờ tướng, Kéo co, Bơi lứa tuổi thiếu nhi, các 

nội dung Thể dục thẩm mỹ (Yoga, Aerobic, Zumba, Khiêu vũ Thể thao,...) 

+ Môn Bóng đá thi đấu tại Sân vận động huyện (từ ngày 18/8 - 02/9) 

+ Môn Bóng chuyền thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng (từ ngày 31/8 - 02/9) 

+ Môn Dân vũ thi tại sân Nhà văn hóa huyện (từ ngày 31/8 - 02/9) 

+ Môn Bóng bàn thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng (từ ngày 27/8 - 28/8) 

+ Môn Cờ vua thi đấu tại tầng 1 Nhà thi đấu đa năng (từ ngày 30/8 - 31/8) 

+ Môn Cờ tướng thi đấu tại tầng 2 Nhà thi đấu đa năng (từ ngày 30/8 - 31/8) 

+ Môn Kéo co thi đấu tại Sân vận động huyện (từ ngày 31/8 - 02/9) 

+ Môn Tennis thi đấu tại sân Công an huyện (từ ngày 31/8 - 02/9) 

+ Môn Điền kinh thi đấu tại Sân vận động huyện (từ ngày 01/9) 

+ Môn Cầu lông thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng huyện và Nhà thi đấu UBND 

huyện (từ chiều ngày 28/8 - 02/9) 

+ Môn Bơi thi đấu tại Bể bơi trung tâm huyện (từ ngày 31/8). 

* Ngày 01/9: Hội diễn văn nghệ tại Nhà văn hóa huyện. 

* Tối 02/9: Công diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng 

Tháng Tám và quốc khánh 02/9 tại sân khấu ngoài trời Nhà văn hóa huyện. 

3. Lễ khai mạc. 

3.1. Thời gian, địa điểm khai mạc. 

- Thời gian: 07h00’ ngày 31/8/2022. 

+ Tổng duyệt: 15h00’ chiều ngày 30/8/2022 (Đúng 14h30’ ngày 30/8/2022, 

các Trưởng đoàn có mặt tại Nhà văn hoá huyện nhận sơ đồ, địa điểm tập kết và 

thứ tự diễu hành). 

+ 16h30’ ngày 30/8/2022: Viếng Đền liệt sỹ và Tượng đài TBT Trường Chinh. 

- Địa điểm: Tại sân Nhà văn hoá trung tâm huyện hoặc sân Tượng đài TBT 

Trường Chinh. 

3.2. Nội dung chương trình 

1. Lễ diễu hành, biểu dương lực lượng (do đ/c Phạm Văn Thành - Giám đốc 

Trung tâm VH-TT&TT huyện điều hành). 

2. Thắp lửa truyền thống (03 Vận động viên tiêu biểu lấy lửa từ Đền liệt sỹ; 

Đ/c Bùi Văn Hảo - Bí thư Huyện ủy thắp lên Đài lửa Đại hội). 

3. Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu (đ/c Đỗ Văn Minh - Chánh Văn 

phòng HĐND&UBND huyện). 

4. Diễn văn khai mạc (đ/c Đặng Ngọc Cường - Chủ tịch UBND huyện). 
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5. Phát biểu tặng hoa của cấp trên. 

6. Lời hứa của vận động viên. 

7. Lời hứa của trọng tài. 

8. Tặng cờ lưu niệm (Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện). 

9. Màn đồng diễn (đ/c Phạm Thị Mai Lan - Phó Giám đốc Trung tâm 

VH-TT&TT huyện). 

10. Thông báo thời gian, địa điểm thi đấu các môn của Đại hội (đ/c Phạm Văn 

Thành - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện). 

3.3. Thành phần tham dự 

a. Khách mời 180 đại biểu gồm: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh; 

- Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Thể thao, Sở VH-TT&DL tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ, HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các đ/c Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Thành viên BTC Đại hội; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; 

- Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách VH-

XH, Công chức Văn hoá các xã, thị trấn. 

b. Đoàn Chủ tịch: 

1. Đ/c Bùi Văn Hảo - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện. 

2. Đ/c Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ. 

3. Đ/c Đặng Ngọc Cường - Chủ tịch UBND huyện. 

4. Đ/c Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. 

5. Đ/c Ngô Đức Hoàn - Phó Chủ tịch HĐND huyện. 

6. Đ/c Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BTC Đại hội. 

7. Đ/c Nguyễn Đức Kiên- Trưởng Công an huyện. 

8. Đ/c Lê Thế Hưng - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện. 

9. Đ/c Lê Thị Tố Nga - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện. 

10. Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương - Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện. 

11. Đại diện tỉnh: Dự kiến từ 01 - 03 đại biểu (nếu có). 

c. Các khối diễu hành và đồng diễn: 1.750 đại biểu 

- Lực lượng đồng diễn: 500-600 học sinh trường THPT Xuân Trường (do đ/c 

Phạm Văn Châu - Hiệu trưởng trường THPT Xuân Trường phụ trách). 

- Diễu hành biểu dương lực lượng tập hợp thành 37 khối gồm: 
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+ Khối nghi thức: 200 học sinh gồm 130 học sinh nam và 70 học sinh nữ (do 

đ/c Vũ Văn Cường - Hiệu trưởng trường THPT Xuân Trường B phụ trách). 

+ Khối Quân sự: 30 người (do đ/c Lê Thế Hưng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

huyện phụ trách). 

+ Khối Công an: 30 người (do đ/c Đỗ Quang Dụ - Phó Trưởng Công an 

huyện phụ trách). 

+ Khối Đảng, đoàn thể: 30 người (do đ/c Bùi Ngọc Định – Chánh Văn phòng 

HU phụ trách). 

+ Khối Quản lý nhà nước: 30 người (do đ/c Đỗ Viết Thuận - Trưởng phòng 

Nội vụ huyện phụ trách). 

+ Khối Giáo dục: 30 người (do đ/c Đặng Đức Trường - Trưởng phòng 

GD&ĐT huyện phụ trách). 

+ Khối các cơ quan ngành dọc: 30 người (do đ/c Đỗ Viết Thuận - Trưởng 

phòng Nội vụ huyện phụ trách). 

+ Các cơ quan khối kinh tế: 30 người (do đ/c Đỗ Viết Thuận - Trưởng phòng 

Nội vụ huyện phụ trách). 

+ 20 xã, thị trấn: mỗi đơn vị 30 người (do đ/c Đinh Văn Trâm – Trưởng 

phòng VH-TT huyện phụ trách). 

+ Khối doanh nghiêp, Hiệp hội doanh nghiệp huyện: 30 người (do đ/c 

Nguyễn Văn Tuân - Trưởng phòng KT&HT huyện phụ trách). 

+ Công ty may Sông Hồng: 30 người (do đ/c Nguyễn Văn Tuân - Trưởng 

phòng KT&HT huyện phụ trách). 

+ Trường THPT Xuân Trường: 30 người (do đ/c Phạm Văn Châu - Hiệu 

trưởng trường THPT Xuân Trường phụ trách). 

+ Trường THPT Xuân Trường B: 30 người (do đ/c Vũ Văn Cường - Hiệu 

trưởng trường THPT Xuân Trường B phụ trách). 

+ Trường THPT Xuân Trường C: 30 người (do đ/c Đinh Văn Trâm – Trưởng 

phòng VH&TT huyện phụ trách). 

+ Trường THPT Nguyễn Trường Thúy: 30 người (do đ/c Đinh Văn Trâm – 

Trưởng phòng VH&TT huyện phụ trách). 

+ Trường THPT Cao Phong: 30 người (do đ/c Đinh Văn Trâm – Trưởng 

phòng VH&TT huyện phụ trách). 

+ Trung tâm GDTX: 30 người (do đ/c Đinh Văn Trâm – Trưởng phòng 

VH&TT huyện phụ trách). 

+ Đoàn trọng tài (do đ/c Phạm Văn Thành - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT 

huyện phụ trách). 

* Lưu ý:  

- Khối cơ quan ngành dọc gồm: Viện kiểm sát nhân dân (04 người), Tòa án 

nhân dân (04 người), Chi cục Thi hành án dân sự (04 người), Chi cục Thuế (06 
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người), Kho bạc Nhà nước (04 người), Bảo hiểm xã hội (04 người), Đội Quản lý 

thị trường số 4 (02 người), Chi cục Thống kê (02 người) do đ/c Phạm Ngọc Quỳnh 

-  HUV, Chánh án TAND huyện làm Trưởng khối. 

- Khối cơ quan kinh tế gồm: Điện lực (07 người), Ngân hàng NN&PTNT (07 

người), Ngân hàng Chính sách (02 người), Bưu điện (04 người), Trung tâm Viễn 

thông (07 người), Chi nhánh Viettel (03 người) do đ/c Phan Văn Thuận - Giám đốc 

Chi nhánh điện lực huyện làm Trưởng khối. 

- Khối doanh nghiệp gồm: Các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nghiệp vừa và 

nhỏ của huyện do 01 lãnh đạo Hội làm Trưởng khối, đ/c Nguyễn Văn Tuân - 

Trưởng phòng KT&HT huyện - Thành viên BTC Đại hội phụ trách. 

- Đoàn diễu hành xếp thành 03 hàng dọc, khi tập kết thành 02 hàng dọc; có 01 

Trưởng đoàn, 01 cờ Tổ quốc đi đầu khối (cờ cán dài 2,5m, lá cờ có kích thước 

1,2m x 0,8m), 01 thiếu nữ cầm biển tên. Trang phục: Quân đội, Công an mặc lễ 

phục theo quy định của ngành; Công ty may Sông Hồng, khối doanh nghiệp, mặc 

quần áo công nhân; học sinh mặc đồng phục; các khối còn lại: Nam mặc áo trắng, 

quần sẫm màu, nữ mặc áo dài truyền thống, đội mũ lưỡi trai màu trắng. 

3.4. Trang trí khánh tiết. 

Tít chữ:                                 

LỄ KHAI MẠC 

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

LẦN THỨ IX - NĂM 2022 

Xuân Trường, ngày 31 tháng 8 năm 2022 
 

Khẩu hiệu 02 bên: 

- Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Bên trái nhìn từ dưới lên). 

- Đoàn kết - Trung thực - Cao Thượng - Tiến bộ (Bên phải nhìn từ dưới lên). 

Sân khấu cao 1m, dài 10m rộng 5m. 

4. Bế mạc trao giải 

4.1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian bế mạc: Chiều ngày 02/9/2022. 

- Địa điểm bế mạc: Tại địa điểm thi đấu của các môn. 

4.2.Thành phần tham dự 

- Mời Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND huyện. 

- BTC Đại hội, đại diện các đoàn, vận động viên, cổ động viên, phóng viên. 

5. Kinh phí tổ chức Đại hội: Từ nguồn ngân sách cấp cho hoạt động sự 

nghiệp TDTT, nguồn kinh phí cấp bổ sung và nguồn kinh phí xã hội hoá.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Tiểu ban Trang trí, khánh tiết: 
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- Hướng dẫn nội dung, vị trí tuyên truyền cổ động trực quan: 

+ Tại huyện: Dựng 02 cột đèn tại sân tượng đài TBT Trường Chinh, 01 cụm 

cổ động trước cổng Nhà văn hóa và 01 cụm tại đầu cầu Lạc Quần; treo băng zôn, 

khẩu hiệu tại trung tâm huyện, các đầu mối giao thông của huyện, trụ sở các cơ 

quan, doanh nghiệp, trường học. 

+ Tại các xã, thị trấn: Treo băng zôn khẩu hiệu tại trung tâm xã, thị trấn; các 

đầu mối giao thông của xã, thị trấn và trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, trường 

học; đồng thời vận động nhân dân, các hộ gia đình treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. 

* Thời gian: Từ ngày 18/8/2022 đến sau ngày khai giảng năm học mới 05/9/2022. 

Nội dung gắn tuyên truyền về Đại hội TDTT với chào mừng kỷ niệm 77 năm 

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9. Nội dung cụ thể do Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy hướng dẫn. 

- Xây dựng nội dung thuyết minh của các khối trong Lễ khai mạc. 

- Trang trí lễ đài, chuẩn bị bàn ghế, âm thanh loa máy, kẻ vẽ địa điểm tập kết 

tại đường 489, sân Nhà văn hóa, chuẩn bị cờ giải, cờ lưu niệm. 

- Chuẩn bị lực lượng phục vụ và lễ tân tại lễ khai mạc, bế mạc và các địa điểm 

thi đấu gồm: 

+ Lực lượng phục vụ do Lãnh đạo Trung tâm VH-TT&TT huyện huy động và 

phân công. 

+ Lễ tân (04 nữ) do đ/c Phạm Thị Minh Hiếu - Chủ tịch Hội LHPN huyện huy 

động và phân công. 

- Chỉ đạo tổng vệ sinh môi trường trong toàn huyện gắn với phục Đại hội 

TDTT, kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9. 

   2. Tiểu ban Huy động lực lượng: 

- Vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn chuẩn bị lực 

lượng tham gia Lễ khai mạc, VĐV tham gia thi đấu tại Đại hội, trọng tài 36 người 

trong đó 11 trọng tài tỉnh, 25 trọng tài huyện. 

- Sắp xếp, hướng dẫn và tổ chức luyện tập các khối diễu hành biểu dương 

lực lượng. 

3. Tiểu ban Chuyên môn: 

Ban hành điều lệ thi đấu, phân công lực lượng trọng tài, lực lượng phục vụ, tổ 

chức tập huấn cho lực lượng trọng tài, họp các Trưởng đoàn, bốc thăm chia bảng 

các môn thi đấu, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho các giải đấu (Bốc thăm xếp 

lịch thi đấu vào 07h30’ ngày 15/8/2022). 

4. Tiểu ban Cơ sở vật chất, Thi đua khen thưởng: 

- Chuẩn bị giấy mời, diễn văn khai mạc, tổng kết bế mạc, kiểm duyệt các nội 

dung văn bản, bài phát biểu tại Lễ khai mạc. 
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- Đảm bảo về cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức đại hội, khen thưởng kịp thời 

các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong quá 

trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội. 

5. Tiểu ban ANTT, ATGT và chăm sóc sức khỏe: 

- Chịu trách nhiệm đảm bảo ANTT, ATGT trong quá trình tổ chức Đại hội: 

Bố trí lực lượng làm công tác đảm bảo ANTT tại các địa điểm thi đấu, nhất là địa 

điểm thi đấu giải bóng đá, bóng chuyền; tổ chức phân luồng giao thông từ ngã tư 

Trung tâm Viễn thông huyện đến ngã 3 dốc Xuân Bảng vào chiều 30/8 và sáng 

31/8 phục vụ chương trình tổng duyệt và Lễ khai mạc. 

- Bố trí vị trí để xe cho các đơn vị có lực lượng tham gia Lễ khai mạc; thông 

báo đến các đơn vị trước ngày tổng duyệt (30/8) về địa điểm và yêu cầu các đơn vị 

bố trí lực lượng để trông giữ phương tiện của đơn vị mình. 

- Bố trí y, bác sĩ, phương tiện, vật tư y tế làm công tác chăm sóc sóc sức khỏe 

cho các lực lượng dự Đại hội. 

6. Phòng VH-TT huyện: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT huyện 

và các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu UBND huyện, Ban tổ chức 

Đại hội chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch, đạt mục đích, yêu 

cầu đề ra. Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương 

đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Đại hội và các hoạt động kỷ niệm 77 năm 

Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9.  

7. Trung tâm VH-TT&TT huyện: Chủ trì tham mưu, chuẩn bị CSVC, địa 

điểm, thiết bị, dụng cụ thi đấu; Xây dựng điều lệ giải; Chuẩn bị lực lượng trọng tài, 

tổ chức, điều hành các nội dung thi đấu; Đánh giá, xếp loại toàn đoàn. Đẩy mạnh 

thông tin tuyên truyền về Đại hội gắn với kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng 8, 

Quốc khánh 2/9 trên sóng Đài phát thanh huyện và tuyên truyền cổ động trực quan 

tại khu trung tâm huyện. 

8. Phòng Y tế huyện: Phối hợp với Trung tâm Y tế và các xã, thị trấn có liên 

quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, các nhà hàng, quán ăn… thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm. 

Tham mưu triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

9. Phòng TN&MT huyện: Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng vệ sinh môi trường khu vực trung tâm, Trụ 

sở làm việc, các trục đường chính, đường dong ngõ xóm… đảm bảo sạch đẹp. 

10. UBND các xã, thị trấn: 

- Chuẩn bị lực lượng tham gia đầy đủ các nội dung của Đại hội; Mồi xã phấn 

đấu tham gia tối thiểu từ 5 môn thi đấu trở lên, trong đó có từ 3 môn đồng đội đông 

người tham gia thi đấu trở lên; đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tham gia 

cổ vũ cho Đại hội.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội TDTT các cấp và các hoạt động kỷ niệm 

77 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9.  
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- Chỉ đạo tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn; Tổ chức treo cờ, băng 

zôn khẩu hiệu tại trung tâm xã, thị trấn; các đầu mối giao thông và trụ sở các cơ 

quan, doanh nghiệp, trường học. Đồng thời, vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ 

Tổ quốc từ ngày 18/8/2022 đến sau ngày khai giảng năm học mới 05/9/2022. 

11. Phòng GD-ĐT huyện: Phối hợp huy động giáo viên làm công tác trọng 

tài; tham gia các nội dung của Đại hội và thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan 

phục vụ Đại hội. 

12. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia thi đấu và cổ vũ cho Đại hội. Sẵn sàng 

phối hợp, cử người và phương tiện tham gia phục vụ Đại hội khi có đề nghị của 

các Tiểu ban Đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục, thể thao huyện Xuân Trường 

lần thứ IX, năm 2022. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn; các Tiểu ban Đại hội; Hiệu trưởng các trường THPT, các 

doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở VH-TT&DL tỉnh; 

- TT HU, HĐND, UBND huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Trần Văn Vỵ 
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