
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
         

  Số:           /UBND-VHTT 
V/v báo cáo tổng kết công tác TDTT 

năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trùng Khánh, ngày     tháng 11 năm 2022 

 

                   Kính gửi:  

  - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                                                           

Thực hiện Công văn số 1283/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 16 tháng 11 

năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo 

báo cáo tổng kết công tác TDTT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 

2023; 

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện công tác 

Thể dục thể thao trên địa bàn huyện, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ 

năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện căn cứ hoạt động của đơn vị 

báo cáo kết quả hoạt động thể dục thểthao năm 2022 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2023 (theo Đề cương gửi kèm phụ lục số 01, 02 gửi kèm).  

Đối với Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, các đồn Biên phòng 

trên địa bàn huyện, PhòngGiáo dục & Đào tạo báo cáo (theo đề cương và Phụ 

lục số 01, 02, 03, 04 gửi kèm). 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: báo cáo kết quả hoạt động Thể dục 

thể thao năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (theo Đề cương và 

phụ lục số 01, 02,05, 06, 07 gửi kèm). 

Báo cáo gửi bằng văn bản về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện) trước ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

Đề nghị các đơn vị (như Kính gửi) phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:             

                              
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT.                                                                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Chu Thị Vinh 
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