
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUANG THUẬN 

 
Số: 03 /CV – UBND 

Về việc đề xuất hỗ trợ trang thiết bị 

và con người tổ chức Đại hội Thể 

dục thể thao, Hội xuân Tân sửu  lần 

thứ IV năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Quang Thuận, ngày 05 tháng 01 năm 2020 

 

Kính gửi: - Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông  

   

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Uỷ 

ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể 

dục thể thao các cấp huyện Bạch Thông lần thứ VII, năm 2021. Ủy ban nhân dân 

xã Quang Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao, Hội xuân Tân 

Sửu  lần thứ IV năm 2021 của xã cụ thể như sau: 

Tổ chức cắm trại xuân thi đấu 05 môn thể thao gồm các môn: Điền kinh; 

Bóng chuyền da; Bóng chuyền hơi; Kéo co; Đẩy gậy; cờ tướng các môn thể thao 

dân tộc và trò chơi vận động dân gian phù hợp với truyền thống của địa phương và 

tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ Mừng Đảng, mừng xuân. 

Để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, công tác tổ chức Đại hội TDTT, Hội xuân của 

xã. Ủy ban nhân dân xã đề xuất với Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông 

huyện Bạch Thông về phần âm thanh, ánh sáng và 02 cán bộ hỗ trợ trọng tài bóng 

chuyền da trong quá trình tổ chức Đại hội và Hội xuân. 

- Địa điểm tổ chức: Tại Sân Vinh San thuộc thôn Nà Thoi xã Quang Thuận. 

- Thời gian tổ chức: Ngày 17 tháng 02 năm 2021 (tức ngày 06 tháng Giêng, 

năm Tân Sửu 2021).  

Vậy kính mong Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện Bạch 

Thông tạo điều kiện giúp đỡ địa phương. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Trung tâm VH, TT&TT; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bình 
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                                                                                                     (Mẫu báo cáo) 

BÁO CÁO SỐ LIỆU CỦA ĐẠI HỘI TDTT XÃ/ THỊ TRẤN 

………………………………..... 
 

TT Nội dung Số lượng 

 Tổ chức Đại hội TDTT cấp xã  

1  Số môn thể thao được tổ chức tại Đại hội TDTT cấp xã 

 Trong đó số môn thể thao dân tộc: 
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Số người tham gia, tổ chức điều hành Đại hội TDTT 

cấp xã (tính cả số người tham gia diễu hành, đồng 

diễn) 

 

Trong đó: 

+ Tổng số thành viên Ban Tổ chức 

 

+ Tổng số trọng tài tham gia điều hành Đại hội  

+ Tổng số vận động viên  

+ Tổng số huấn luyện viên  

3 Tổng số cơ sở vật chất, sân bãi TDTT (công trình 

TDTT) được cải tạo, sửa chữa, xây mới 

 

Trong đó: 

+ Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn ngân sách 

 

+ Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn xã hội hóa  

4 Tổng kinh phí chi cho Đại hội TDTT cấp xã  

Trong đó: 

+ Kinh phí ngân sách 

 

+ Kinh phí vận động xã hội hóa  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên đóng dấu) 
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