
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
         

  Số:            /UBND-VHTT 
V/v chuẩn bị các điều kiện tham gia 

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số 

tỉnh Cao Bằng lần thứ II năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trùng Khánh, ngày     tháng 12 năm 2022 

 
Kính gửi:  

     - Trung Tâm Văn hóa và Truyền thông; 

     - Phòng Dân tộc huyện; 

     - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

              

Phối hợp thực hiện Kế hoạch số 151/KHPH-SVHTTDL-BDT ngày 02 

tháng 12 năm 2022 V/v phối hợp giữa Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Ban 

Dân tộc tỉnh về tổ chức Hội thi Thể thao các Dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần 

thứ II năm 2022. 

Căn cứ Điều lệ số 1257/ĐL-SVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2022 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về Điều lệ Hội thi thể thao các 

dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ II năm 2022, để triển khai thành lập đoàn 

vận động viên kịp thời ngày 17 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã 

ban hành Công văn số 1965/UBND-VHTT về việc chuẩn bị các điều kiện tham 

gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ II năm 2022; 

Theo nội dung Kế hoạch số 151/KHPH-SVHTTDL-BDT, Hội thi Thể 

thao các dân tộc thiểu số sẽ được tổ chức vào 02 ngày 17, 18 tháng 12 năm 2022 

và vòng loại cụm 2 môn bóng đá 07 người sẽ được tổ chức tại huyện Trùng 

Khánh vào ngày 11, 12 tháng 12 năm 2022, để công tác phối hợp và tham gia 

Hội thi đạt hiệu quả Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

- Tham mưu lựa chọn các vận động tham gia thi đấu 05 môn trong hội thi 

thể thao (Môn Bóng đá nam (07 người); Môn Đẩy gậy (Nam: 08 hạng cân; Nữ: 

07 hạng cân); Môn Tung còn; Môn Nhảy bao bố; Môn Lày cỏ), gửi danh sách 

đoàn Vận động viên về phòng Văn hóa và Thông tin huyện trước 8h30 phút, 

ngày 07 tháng 12 năm 2022. 

- Phối hợp khảo sát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức môn 

bóng đá nam 07 người (vòng loại cụm II) tổ chức tại địa bàn huyện.  

- Xây dựng dự trù kinh phí tham gia thi đấu; kinh phí thực hiện chi từ 

nguồn sự nghiệp thể dục thể thao huyện và các nguồn hợp pháp khác. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Tham mưu thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại hội thi trên 

cơ cơ sở danh sách của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông cung cấp; chuẩn bị 
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phòng họp chuyên môn; tổng hợp, báo cáo kết quả thi đấu giải kịp thời về lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Phòng Dân tộc huyện 

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các dân tộc thiểu số 

tham gia Hội thi thể thao tỉnh Cao Bằng lần thứ II năm 2022. 

(Gửi kèm Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao 

cấp tỉnh và tham gia các giải khu vực, toàn quốc năm 2022; Kế hoạch số 

151/KHPH-SVHTTDL-BDT ngày 02 tháng 12 năm 2022 Kế hoạch phối hợp 

giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và Ban Dân tộc tỉnh Cao 

Bằng về tổ chức Hội thi Thể thao các Dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ II 

năm 2022; Điều lệ số 1257/ĐL-SVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về Điều lệ Hội thi thể thao các dân 

tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ II năm 2022 theo công văn này). 

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

Nơi nhận:              
- Như trên;   

- TT.Huyện ủy (b/c); 

- TT.HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện;   

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT.                                                                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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