
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SVHTTDL-QLTDTT 
V/v tuyên truyền về Giải vô địch Đẩy gậy, Giải 

vô địch Kéo co toàn quốc năm 2021 

 

Bắc Kạn, ngày           tháng 4 năm 2021 

     
 

 Kính gửi:  - Báo Bắc Kạn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn; 

- Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố. 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-TCTDTT ngày 19/01/2021 của Tổng cục TDTT 

tổ chức Giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc lần thứ XV năm 2021; Kế hoạch số 

23/KH-TCTDTT ngày 19/01/2021 của Tổng cục TDTT tổ chức Giải vô địch Kéo 

co toàn quốc lần thứ IX năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-SVHTTDL ngày 25/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đăng cai tổ chức Giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc lần thứ XV và 

Giải vô địch Kéo co toàn quốc lần thứ IX năm 2021;  

Để góp phần cung cấp các thông tin về việc tổ chức Giải vô địch Đẩy gậy toàn 

quốc lần thứ XV và Giải vô địch Kéo co toàn quốc lần thứ IX năm 2021 đến với 

đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân 

trọng đề nghị: 

1. Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các thông tin về công tác tổ chức Giải vô địch 

Đẩy gậy toàn quốc lần thứ XV và Giải vô địch Kéo co toàn quốc lần thứ IX năm 

2021 trên sóng truyền thanh của địa phương để quần chúng nhân dân được biết (Có 

nội dung tuyên truyền kèm theo). 

2. Đề nghị Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin 

điện tử tỉnh 

- Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thu thập thông tin 

về công tác chuẩn bị, tổ chức giải để phản ánh, đưa tin trên các phương tiện thông 

tin đại chúng của đơn vị. 

- Tổ chức biên tập, đưa tin tuyên truyền thường xuyên về công tác tổ chức, 

chương trình thi đấu, kết quả thi đấu của giải. 

Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (p/h); 

- Các Sở, ngành, đoàn thể (để biết); 

- UBND các huyện, TP (để biết); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở (đăng); 

Giử bản giấy: 

- Lưu: VT, QL TDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Chương 



 

NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 

Về Giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc lần thứ XV và Giải vô địch Kéo co  

toàn quốc lần thứ IX năm 2021  
(Kèm theo công văn số        /SVHTTDL-QLTDTT ngày       /4/2021  

của Sở VHTT&DL  tỉnh Bắc Kạn) 

 

 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/21975-30/4/2021), kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 01/5; 

hướng tới chào mừng Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, từ ngày 21/4 đến ngày 06/5/2021 

tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp cùng Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tổ chức Giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc 

lần thứ XV và Giải vô địch Kéo co toàn quốc lần thứ IX năm 2021. 

Giải vô địch đẩy gậy và giải vô địch kéo co toàn quốc là giải thi đấu thuộc hệ 

thống thi đấu thể thao quần chúng của quốc gia, hàng năm đều quy tụ các vận động 

viên tiêu biểu, xuất sắc của phong trào tập luyện môn đẩy gậy và môn kéo co trong 

toàn quốc tham gia thi đấu tranh tài tại 14 hạng cân cá nhân nam, 12 hạng cân cá 

nhân nữ của môn Đẩy gậy và 27 hạng cân đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội 

nam nữ phối hợp của môn Kéo co. 

Lễ khai mạc giải được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 21/4/2021. Giải vô địch Đẩy 

gậy toàn quốc tổ chức thi đấu từ ngày 21/4 đến ngày 26/4/2021, Giải vô địch Kéo 

co toàn quốc thi đấu từ ngày 30/4 đến ngày 06/5/2021 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh 

Bắc Kạn. 

Ban Tổ chức giải trân trọng kính mời quý khán giả, quần chúng nhân dân đến 

xem và cổ vũ cho các vận động viên thi đấu đạt kết quả cao./. 
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