
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3868  /UBND-KGVX 
V/v điều chỉnh thời gian tổ chức  

Đại hội thể dục thể thao các cấp 

Tuyên Quang, ngày 11 tháng   10   năm 2021 

 

 

Căn cứ Văn bản số 1119/TCTDTT-TDTTQC ngày 16/8/2021 của Tổng cục 

Thể dục thể thao về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp trong tình hình 

dịch bệnh COVID-19 (Có văn bản gửi kèm theo). 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số  

682/SVHTTDL-QLTDTT ngày 18/8/2021 về việc đề nghị điều chỉnh thời gian tổ 

chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Ngày 10/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-

UBND về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX, năm 2021. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của 

dịch COVID-19 nên tiến độ tổ chức chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp 

không đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh 

thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX, năm 2021, cụ thể như sau: 

1.1. Đại hội Thể dục thể thao cấp xã: Hoàn thành trong tháng 3/2022. 

1.2. Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện: Hoàn thành trong tháng 5/2022 (tổ  

chức Đại hội Thể dục thể thao điểm cấp huyện hoàn thành trong tháng 4/2022). 

Kính gửi:  

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, 

Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông;  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Công ty Điện lực Tuyên Quang; 

- Trường Đại học Tân Trào; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 



1.3. Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX: Tổ chức trong 

tháng 6/2022.  

Các nội dung khác giữ nguyên theo Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 

10/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình 

thực tế công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn và nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 10/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

có trách nhiệm điều chỉnh thời gian, quy mô, hình thức để tổ chức Đại hội Thể 

dục thể thao các cấp bảo đảm hiệu quả, an toàn công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; lập dự toán kinh phí gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng 

hợp, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ VHTT&DL; 
- Tổng cục TDTT;  
- Thường trực Tỉnh ủy;        (báo cáo) 
- Thường trực HĐN tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Như trên; (thực hiện) 
- Lưu: VT, THVX (Giang). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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