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THÔNG BÁO
Nội dung kết luận của Đ/c Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch 

UBND huyện tại cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội 
thể dục thể thao cấp huyện lần thứ V năm 2021

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch 
UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần 
thứ V năm 2021. Tham dự cuộc họp có các Thành viên Ban tổ chức Đại hội Thể 
dục Thể thao huyện theo Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của 
UBND huyện.

Sau khi nghe Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh – 
Truyền hình huyện thông qua dự thảo Kế hoạch chi tiết của Đại hội, Kế hoạch 
Khai mạc Đại hội và Điều lệ thi đấu tại Đại hội, ý kiến tham gia của các thành 
viên dự họp; Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng 
Ban Tổ chức Đại hội kết luận như sau:

1. Đại hội Thể dục thể thao huyện Nam Trà My lần thứ V năm 2021 có ý 
nghĩa hết sức quan trọng, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức 
và toàn thể nhân dân lao động về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc 
nâng cao sức khỏe, thể lực, thể chất của các tầng lớp nhân dân; tạo không khí vui 
tươi đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện 
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, tuyển chọn vận động viên tham 
dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2021 và 
Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2021-2022. Tuy nhiên, 
hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao 
lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, việc tổ chức các môn thi đấu trong Đại hội thể 
dục thể thao cấp huyện phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19. Trước mắt, tổ chức thi đấu 04 môn thi: kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy 
và điền kinh; các môn thi còn lại sẽ tổ chức khi UBND tỉnh, Sở Văn hóa – Thể 
thao tỉnh cho phép. Giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh – Truyền 
hình huyện xây dựng phương án tổ chức cho từng môn thi gửi Sở Văn hóa – Thể 
thao tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

2. Về tổ chức Lễ khai mạc Đại hội: về thời gian tổ chức Lễ khai mạc Đại 
hội, UBND huyện sẽ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định; giao 
Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh – Truyền hình huyện xây dựng kế 
hoạch tổ chức Lễ phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 
trường hợp cần thiết sẽ tổ chức Lễ khai mạc bằng hình thức trực tuyến để đảm 
bảo công tác phòng, chống dịch.



3. Trên cơ sở các nội dung góp ý tại cuộc họp, giao Phòng Văn hóa – Thông 
tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh – Truyền hình huyện tu chỉnh, 
hoàn thiện Kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội, Điều lệ thi đấu các môn tại Đại hội 
trình UBND huyện xem xét. Đồng thời phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch 
huyện lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội, trình UBND huyện phê duyệt.

4. Trung tâm y tế huyện theo dõi, đo thân nhiệt, kiểm tra yếu tố dịch tễ và 
sức khỏe vận động viên trước khi tham gia thi đấu tại Đại hội; đồng thời, phân 
công cán bộ y, bác sỹ thường xuyên túc trực tại khu vực diễn ra các môn thi đấu 
của Đại hội. 

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ 
tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện 
lần thứ V năm 2021; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để 
triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo 
cáo UBND huyện (qua Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh – Truyền 
hình huyện) để giải quyết./.

Nơi nhận:
- TT TVHU;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã;
- LĐ+C.Viên VP;
- Lưu: VT, UBND.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

#ChuKyLanhDao 


		2021-06-15T10:13:53+0700
	Quảng Nam


		2021-06-15T10:22:03+0700
	Quảng Nam


		2021-06-15T10:22:40+0700
	Quảng Nam


		2021-06-15T10:22:41+0700
	Quảng Nam


		2021-06-15T10:22:42+0700
	Quảng Nam




