
UBND HUYỆN LỘC BÌNH 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT 

LẦN THỨ IX NĂM 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BTC 

V/v tiếp tục tổ chức Đại hội Thể dục 

thể thao các cấp huyện Lộc Bình  

lần thứ IX năm 2021 

 

Lộc Bình, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

 

                     Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 957/BCĐ ngày của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 về việc điều chỉnh Kế hoạch, Điều lệ Đại hội 

TDTT các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021-2022; 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Đại hội TDTT 

huyện Lộc Bình lần thứ IX năm 2021 đã ban hành Công văn số 279/BTC ngày 

23/4/2021 về việc tạm dừng tổ chức Đại hội TDTT xã, thị trấn để tập trung cho 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; Công văn số 815/UBND-VP ngày 12/5/2021 của UBND huyện Lộc 

Bình về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. 

Hiện nay, toàn huyện đã có 03/21 xã, thị trấn tổ chức xong Đại hội TDTT 

cấp xã gồm: Tam Gia, Lợi Bác, Tú Đoạn; một số xã, thị trấn đã tổ chức xong một 

số môn thể thao thi đấu trước Đại hội. Để việc tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện, 

cấp xã theo kế hoạch, Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện Lộc Bình lần thứ IX năm 

2021 đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt 

các nội dung sau: 

1. UBND xã, thị trấn căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tiếp 

tục tổ chức các môn thể thao tại Đại hội TDTT cấp xã trên cơ sở đảm bảo các quy 

định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hạn chế tập 

trung đông người. Thời gian tổ chức Đại hội TDTT cấp xã bắt đầu từ ngày 

25/7/2021 và xong trước ngày 30/8/2021. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 

 3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội TDTT cấp huyện sau 

khi đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội TDTT cấp xã. Tham mưu cho Ban Tổ chức 
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Đại hội Thể dục thể thao huyện hoàn thành Đại hội TDTT cấp huyện trước ngày 
30/10/2021. 

4. Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện có trách nhiệm đôn 

đốc, hướng dẫn, kiểm tra các xã, thị trấn được phân công phụ trách tiến hành tổ 

chức Đại hội TDTT theo kế hoạch đề ra.  

Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 25/KH-BTC ngày 

26/01/2021 của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Lộc Bình lần thứ IX 

năm 2021. 

Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Lộc Bình lần thứ IX năm 2021 

đề nghị: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan; các thành viên Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện lần thứ IX năm 2021 

nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:                                                         
- Như trên; 

- BCĐ Đại hội TDTT tỉnh; 

- Sở VHTT và DL; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BTCĐHTDTT huyện (theo 

Quyết định số 164/QĐ-UBND gửi kèm); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;   
- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT(LVC). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thị Thúy 
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