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THÔNG BÁO 

Kết luận của đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị ngày 24/8/2022 
 

 

Ngày 24/8/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị nghe báo cáo tiến độ công 

tác chuẩn bị cho Đại hội TDTT huyện lần thứ IX năm 2022. 

Đ/c Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban tổ chức Đại 

hội TDTT huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đ/c Thường trực Ban tổ chức 

và Trưởng các Tiểu ban phục vụ Đại hội TDTT huyện. 

Sau khi nghe báo cáo của đ/c Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện, ý 

kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị, đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện 

kết luận như sau: 

Trong thời gian qua, các đ/c thành viên Ban tổ chức, Trưởng các Tiểu ban 

phục vụ Đại hội TDTT huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, tích 

cực triển khai các nhiệm vụ được phân công. Tuy nhiên đến nay, qua kiểm đếm 

tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ Đại hội TDTT huyện lần thứ IX vẫn còn 

một số tồn tại, hạn chế, đó là: Việc chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, cổ 

động trực quan, vệ sinh môi trường của các cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm; 

việc đảm bảo ANTT, chăm sóc y tế trong quá trình tổ chức thi đấu môn bóng đá 

nam còn phát sinh một số vấn đề cần khắc phục; công tác phối hợp giữa các cơ 

quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị cho Đại hội còn hạn chế,... 

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Trung tâm VH-TT&TT huyện đến nay số 

lượng vận động viên đăng ký tham gia thi đấu môn bơi thiếu nhi không đảm bảo về 

số lượng theo quy định của Điều lệ giải nên Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện 

quyết định không tổ chức môn bơi thiếu nhi tại Đại hội. 

Để Đại hội TDTT huyện lần thứ 9 diễn ra trong không khí sôi nổi, an toàn, 

tiết kiệm, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực 

hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; UBND các xã, thị trấn: 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện, 

đài truyền thanh các xã, thị trấn; chăng treo băng zôn, khẩu hiệu tại các khu vực 

trung tâm, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc,...nhân dịp diễn ra Đại hội TDTT 

huyện lần thứ IX và dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 02/9 

theo chỉ đạo của UBND huyện tại tại Công văn số 464/UBND-VHTT ngày 

19/8/2022. 

- Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường theo chỉ đạo của UBND huyện tại 

Công văn số 463/UBND-TNMT ngày 19/8/2022. 
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2. Trung tâm VH-TT&TT huyện: 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội TDTT huyện lần thứ 

IX gắn với chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 

02/9; thông tin kịp thời về kết quả các môn thi đấu của Đại hội TDTT huyện. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, điều hành tốt 

các nội dung thi đấu của Đại hội; đồng thời tích cực chuẩn bị cho Lễ khai mạc Đại 

hội TDTT huyện. 

3. Trung tâm Y tế huyện: Khẩn trương bố trí 01 kíp trực y tế (yêu cầu phải 

có ít nhất 02 nhân viên y tế và phương tiện, vật tư y tế) phục vụ công tác chăm sóc 

sức khỏe cho các lực lượng tham gia Đại hội. 

4. Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm 

tốt công tác đảm bảo ANTT tại các địa điểm thi đấu theo đúng phương án đã được 

phê duyệt. 

5. Ban CHQS huyện: Xây dựng phương án và sơ đồ, vị trí tập kết phương 

tiện cho các lực lượng tham dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện trong các ngày 

30, 31/8; thông báo vị trí tập kết phương tiện cho trưởng các đoàn vào chiều ngày 

30/8 để các địa phương, đơn vị chủ động bố trí lực lượng trông giữ phương tiện 

của đơn vị mình.  

6. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tích cực triển khai các 

nhiệm vụ được phân công, phụ trách; đồng thời chủ động phối hợp làm tốt một số 

nội dung sau: 

- Các đồng chí Trưởng các khối diễu hành thông báo cho lực lượng tham gia 

của khối mình: 

+ Đúng 15h00’ ngày 30/8/2022 có mặt tại vị trí tập kết để tổng duyệt. 

+ Đúng 06h30’ ngày 31/8/2022 có mặt tại vị trí tập kết để diễu hành khai mạc. 

+ Về trang phục: Thực hiện theo đúng lưu ý tại mục 3.3 của Kế hoạch số 

73/KH-UBND ngày 02/8/2022 của UBND huyện. Riêng mũ lưỡi trai màu trắng và 

cờ cầm tay, Ban tổ chức Đại hội đã chuẩn bị sẵn và sẽ phát tại buổi tổng duyệt vào 

chiều ngày 30/8. 

- Về nội dung thuyết minh cho các khối diễu hành: Đến nay, theo báo cáo 

của Trung tâm VH-TT&TT huyện vẫn còn một số khối chưa chuyển nội dung 

thuyết minh của khối về Trung tâm VH-TT&TT huyện để tổng hợp, cụ thể gồm 

các khối sau: Khối Đảng, đoàn thể; Khối quản lý nhà nước; Khối các cơ quan 

ngành dọc; Các cơ quan khối kinh tế; Khối doanh nghiệp huyện; Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện.  

Yêu cầu các đồng chí Trưởng khối chịu trách nhiệm xây dựng lời thuyết 

minh của khối mình và gửi về Trung tâm VH-TT&TT huyện trước 17h00’ ngày 
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25/8/2022 để tổng hợp. Giao các đồng chí thành viên Ban tổ chức được phân công 

phụ trách khối có trách nhiệm đôn đốc khối mình phụ trách.  

Trong quá trình tổ chức Đại hội TDTT huyện lần thứ IX, nếu có bất kỳ vấn 

đề gì phát sinh, vướng mắc, chưa rõ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản 

ánh về Ban tổ chức Đại hội (qua đồng chí Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT 

huyện) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban 

tổ chức Đại hội TDTT huyện tại Hội nghị ngày 24/8/2022. Yêu cầu các đ/c thành 

viên Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Các đ/c Thành viên BTC; 

- Các Tiểu ban phục vụ Đại hội; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Đỗ Văn Minh 
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