
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

 

Số:       /UBND-VX 
 

V/v chuẩn bị tổ chức Đại hội  

Thể dục thể thao năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn Dương, ngày      tháng       năm       

 

             

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

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

- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Văn bản số 1109/HD-SVHTTDL ngày 24/12/2020 của Sở Văn hoá 

Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp 

lần thứ IX, năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ Hướng dẫn số 1109/HD-SVHTTDL ngày 24/12/2020 của Sở Văn 

hoá Thể thao và Du lịch (có bản Scan gửi kèm) đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

lợi ích, vai trò của thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân 

dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban 

Tổ chức, ban hành Kế hoạch, Điều lệ Đại hội và chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

để tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã. 

- Lập dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao trình Ủy ban nhân dân 

huyện trước ngày 15/01/2021 (qua phòng Văn hóa và Thông tin huyện để tổng hợp). 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Kế 

hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Sơn Dương lần thứ IX, năm 2021; 

- Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, 

cấp xã và kinh phí tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh gửi phòng Tài 

chính-Kế hoạch huyện thẩm định. 

3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện 

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu thành lập Ban Chỉ 

đạo, Ban Tổ chức, Kế hoạch, Điều lệ, dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục 

thể thao huyện Sơn Dương năm 2021 và kinh phí tham gia Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích, vai trò của thể dục, thể thao và 

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể 

thao cấp huyện. 



 

 

2 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Thẩm định kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, cấp xã và 

kinh phí tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh; tham mưu báo cáo gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VPTH UBND huyện; 

- Chuyên viên VX; 

- Lưu: VT. VHTT         b.      

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  
 

Phạm Thị Nhị Bình 
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