
          

Kính gửi:  - Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao &Truyền thông thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Ngày 08/3/2021 Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn nhận được Văn bản số 

878/SVHTTDL-QLTDTT ngày 05/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Bắc Kạn về việc tổ chức đại hội TDTT cấp xã, cấp huyện năm 2021;  

Trên cơ sở, hướng dẫn chung về công tác tổ chức đại hội TDTT các cấp trong 

toàn tỉnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/01/2021 về việc thực hiện một 

số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch covid-19, trong đó “Giao Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố quyết định về quy mô và thời gian tổ chức Đại hội thể dục thể 

thao cấp xã phù hợp với tình hình thực tế và công tác phòng chống dịch”; căn cứ vào 

tình hình kiểm soát dịch bệnh của cả nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng, với 

tinh thần thực hiện tốt việc kiểm soát, phòng chống dịch bệnh đồng thời thực hiện tốt 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của Trung ương và của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung cụ 

thể như sau: 

1. Tranh thủ thời gian tình hình dịch bệnh covid-19 đang được kiểm soát, các cơ 

quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động điều chỉnh thời gian, 

khẩn trương tổ chức Đại hội TDTT và các hoạt động thi đấu thể thao ở địa phương 

cho đảm bảo tiến độ chung của việc tổ chức đại hội TDTT các cấp của tỉnh đã được 

quy định tại Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ 

VI, năm 2021-2022 và theo Hướng dẫn số 3293/HD-UBND ngày 31/12/2020 của 

UBND thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp thành phố lần thứ 

VII, năm 2021. 

2. Xem xét điều chỉnh quy mô tổ chức cho phù hợp với việc phòng, chống dịch 

bệnh covid-19, đặc biệt là việc giảm quy mô huy động các lực lượng tham gia lễ khai 

mạc, bế mạc và chủ yếu tập trung làm tốt công tác chuyên môn, xác định thành tích 

cho các vận động viên tham gia thi đấu. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 
 

Số:         /UBND-VHTT 
V/v tổ chức đại hội TDTT cấp xã,  

cấp thành phố năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

TP.Bắc Kạn, ngày         tháng 3 năm 2021 



3. Trong quá trình tổ chức Đại hội TDTT và các hoạt động thi đấu thể thao tại 

địa phương, cần làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo chỉ đạo của 

ngành Y tế như: Phun sát khuẩn khu vực tổ chức thi đấu, đeo khẩu trang, rửa tay sát 

khuẩn… 

Với những nội dung trên, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (thực hiện); 

- Sở VH,TT &DL tỉnh (để biết); 

- CT,  PCTUBND TP (B.Huế); 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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