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ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYÊN VU BẢN • •
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sộ: H08/UBND-VHTT
V/v tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao 

các cấp huyện Vụ Bản lần thứ IX

Vụ Bản, ngày 2ý tháng 12 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thê thao huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Huớng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong lĩnh vực Văn hóa, Thể 
thao, Du lịch;

Căn cứ Công văn SỐ1520/TCTDTT-TDTTQG ngày 05/1 l/2021của Tổng cục Thể 
dục Thể thao về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp;

Thực hiện Công văn số 930/UBND-VP7 ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Nam Định lần thứ IX.

ủy  ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai thực 
hiện các nội dung sau:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin
*  Đổi với Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tại các xã, thị trấn:
- Đôn đốc các xã, thị trấn thành lập ban tổ chức, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại 

hội TDTT đảm bảo thời gian tại công văn này.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, UBND các xã, thị trấn 

tổ chức tốt lễ khai mạc Đại hội TDTT tại các xã thị trấn.
- Tổng họp kết quả, tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tổ 

chức Đại hội TDTT tại các xã thị trấn
*  Đổi với lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện:
- Tham mưu UBND huyện ra quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội TDTT 

huyện trước ngày 30/5/2022.
- Chủ trì phối họp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xây dựng kế 

hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện.
- Chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ các hội nghị của Ban tổ chức.

- Chủ trì chuẩn bị các nội dung, điều kiện để đón tiếp đại biểu về dự khai mạc Đại hội.
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2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
*  Đối với Đại hội TDTT tại các xã, thị trấn.
- Hướng dẫn các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền cổ động trang trí khánh 

tiết cho lễ khai mạc ĐH.
- Tập huấn về chuyên môn, điều lệ để các địa phương tổ chức tốt các giải thể thao 

nằm trong chương trình Đại hội.
- Chủ chì, phối họp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn tổng 

duyệt chương trình Lễ khai mạc Đại hội trước ngày diễn ra khai mạc.
* Đối với Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện .
- Chủ chì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị liên quan 

xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:
+ Công tác tuyên tuyền cổ động, nghi lễ khánh tiết, trang âm, ánh sáng, sân 

khấu, các khu vực đón tiếp đại biểu.
+ Các lực lượng, các đoàn tham gia Đại hội (gồm các khối, thành phần trong 

khối, số lượng nam nữ, trang phục, tổng sổ người, người phụ trách của từng khối, 
đường diễu hành, vị trí tập kết trên sân).

+ Chương trình đồng diễn, biểu diễn chương trình văn nghệ chào mừng, lời giới 
thiệu các đoàn tham gia diễu hành biểu dương lực lượng, các cháu học sinh tặng hoa 
đoàn Chủ tịch Đại hội, lời hứa vận động viên, trọng tài, ...

+ Tổ chức các môn thi đấu nằm trong chương trình Đại hội.
+ Thành lập đội tuyển, tổ chức tập luyện để tham gia thi đấu và giành thành tích 

cao các giải thi đấu do tỉnh tổ chức.
Lưu ý: Những nội dung trên phục vụ cho lễ khai mạc Đai hội, yêu cầu Trung tâm 

Văn hóa, Thông tin - Thể thao xây dựng kế hoạch, ma két cụ thể, chi tiết gửi về 
Thường trực Ban tổ chức qua Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 20/6/2022 để 
thống nhất và báo cáo.

3. ƯBND các xã, thị trấn
Ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức cấp xã, xây dựng kế hoạch tổ chức 

Đại hội xong trước ngày 10/3/2022 đồng thời gửi về Thường trực Ban tổ chức Đại hội 
TDTT huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 15/5/2022.

Đại hội TDTT các xã thị trấn phải được tổ chức xong trước ngày 30/6/2022. 
Chương trình lễ khai mạc đại hội của các xã thị trấn phải được gửi về Ban tổ chức của 
huyện trước 10 ngày và được tổng duyệt trước ít nhất 01 ngày diễn ra khai mạc.

Tổ chức tốt các giải thể thao nằm trong chương trình Đại hội, thành lập đội tuyển 
tham gia các giải thể thao tại huyện.
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* Quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT yêu cầu 
UBND các xã, thị trấn bám sát vào Kế hoạch số 100/KH-ƯBND ngày 14/12/2020 của 
UBND huyện và Hướng dẫn số 03/HD-VHTT ngày 06/01/2021 của Phòng Văn hóa và 
Thông tin về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các các xã, thị trấn 
huyện Vụ Bản lần thứ IX.

Lưu ỷ: Đại hội Thể dục thể thao các cấp huyện Vụ Bản lần thứ IX tổ chức phải đảm 
bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19, bám sát các vãn bản chỉ đạo của Chỉnh 
phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, UBND huyện và diễn biến tình hình dịch Covid-19.

Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như tren;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Kỳ


