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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp 

huyện Bắc Sơn lần thứ IX, năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 9/12/2020 của Ban Chỉ đạo 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022 về việc Tổ chức Đại hội Thể 

dục thể thao các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX, năm 2021-2022. 

Căn cứ Quyết định số 5037/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức Đại 

hội TDTT huyện Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể 

thao (TDTT) các cấp huyện Bắc Sơn lần thứ lần thứ IX, năm 2021 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Chào mừng thành công của Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng. 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của 

các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng 

cao sức khỏe, thể lực của Nhân dân, góp phần phát triển toàn diện con người. 

Gắn kết công tác tổ chức Đại hội với việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”. 

- Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội TDTT các cấp phát 

hiện, tuyển chọn vận động viên có thành tích xuất sắc đóng góp phát triển thể 

thao thành tích cao cho địa phương; tăng cường đầu tư cải tạo và nâng cấp cơ sở 

vật chất, trang thiết bị TDTT ở cơ sở; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và 

điều hành của đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên, trọng tài và công tác viên TDTT 

các cấp; tổng kết, đánh giá kết quả phát triển phong trào TDTT quần chúng và 

sự nghiệp TDTT của các huyện giai đoạn 2018 - 2021. 

 2. Yêu cầu 

- Tổ chức Đại hội TDTT các cấp phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn 

với việc đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đặc 

biệt là dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an ninh, an toàn cho mọi người tham gia. 
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 - Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đối 

với công tác TDTT và việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp. Tích cực huy động 

các nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại hội. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Công tác tuyên truyền 

 1.1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, 

thể lực, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, tạo không khí vui tươi, 

phấn khởi trong Nhân dân; vận động mọi người tích cực tham gia tập luyện TDTT, 

thiết thực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

 - Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nhân cách lối sống cho vận động viên, 

thực hiện nếp sống, ứng xử văn hóa, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực 

trong thể thao; tích cực biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong các hoạt động TDTT và trong công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp. 

- Một số khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội TDTT các cấp: “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc”, “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, “Nhanh hơn - Cao hơn 

- Xa hơn - Mạnh hơn” và ác khẩu hiệu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa 

phương. 

 1.2. Hình thức tuyên truyền  

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin 

điện tử của huyện; treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, khu vực 

tập trung đông dân cư, các khu vực tổ chức thi đấu, tuyên truyền lưu động… 

tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của huyện, Đài Truyền thanh xã các 

bản tin, bài hát tuyên truyền về TDTT trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại 

hội TDTT các cấp. 

 - Thời gian tuyên truyền: Từ tháng 01/2021 đến hết tháng 09/2021. 

 - Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể 

thao và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn. 

 2. Quy mô, thời gian và địa điểm tổ chức 

 Đại hội TDTT các cấp huyện Bắc Sơn được tổ chức từ tháng 01/2021 đến 

hết tháng 9/2021.  

2.1. Đại hội TDTT cấp xã 

- Tổ chức thi đấu từ 05 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể 

thao được Nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, ưu tiên tổ chức các môn 

Điền kinh, Bóng đá, các môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian phù 

hợp truyền thống của địa phương.  

 - Địa điểm tổ chức: Tại xã, thị trấn. 
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- Thời gian tổ chức: hoàn thành trước ngày 30/6/2021. 

- Yêu cầu 100% xã, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT. 

2.2. Đại hội TDTT cấp ngành, đơn vị (khuyến khích tổ chức) 

- Tổ chức thi đấu từ 05 môn thể thao trở lên, căn cứ vào điều kiện cụ thể 

của từng ngành, đơn vị mà lựa chọn môn thể thao phù hợp; có thể tổ chức Đại 

hội gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, của đơn vị. 

- Địa điểm tổ chức: lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế. 

- Thời gian tổ chức: hoàn thành trước ngày 30/6/2021. 

2.2  Đại hội TDTT cấp huyện 

- Tổ chức thi đấu 13 môn thể thao, bao gồm: Bóng đá (Nam, 11 người 

hoặc 7 người), Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn, Vovinam, Điền kinh, Cờ vua, 

Cờ tướng, Bóng chuyền hơi, Quần vợt, Kéo co, Bắn nỏ, Đẩy gậy.    

 - Các môn tổ chức thi đấu trước Đại hội (Dự kiến):  

 +  Tháng 3/2021 tổ chức thi đấu các môn: Cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ 

tướng. 

 + Tháng 5/2021: Bóng chuyền hơi nam, nữ. 

 + Tháng 6/2021: Vovinam, đẩy gậy. 

 + Tháng 7/2021: Bóng đá. 

 + Tháng 8/2021: Bóng chuyền. 

 + Tháng 9/2021: Quần vợt. 

 - Các môn thi đấu trong Đại hội: Điền kinh, bắn nỏ, kéo co (Ban tổ chức 

sẽ có Điều lệ riêng cho từng môn thi đấu) 

 - Các đơn vị, xã, thị trấn, ngành phải tổ chức Đại hội TDTT mới được 

tham gia thi đấu Đại hội TDTT cấp huyện. 

 - Địa điểm tổ chức: Khu liên hiệp thể thao huyện Bắc Sơn. 

 - Thời gian tổ chức: Hoàn thành trước 30 tháng 9 năm 2021 (sẽ có văn 

bản thông báo thời gian cụ thể sau).  

 3. Công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội TDTT các cấp 

 3.1. Cấp huyện  

-  UBND huyện Bắc Sơn được BCĐ Đại hội TDTT cấp tỉnh giao tổ chức 

Đại hội điểm cấp huyện. 

- Thành lập Ban Tổ chức, xây dựng Điều lệ và các văn bản hướng dẫn, chỉ 

đạo Đại hội TDTT của huyện. Ban Tổ chức Đại hội cấp huyện đã được thành 

lập tại Quyết định số 5037/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ 
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tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội 

TDTT huyện Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021. 

 3.2. Cấp xã 

 Thành lập Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch, Điều lệ Đại hội TDTT của 

địa phương. Ban Tổ chức do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng 

Ban, các thành viên do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.  

 3.3.  Cấp ngành, đơn vị 

Thành lập Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch, Điều lệ và các văn bản 

hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội TDTT của ngành. Ban Tổ chức do thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị làm trưởng ban, các thành viên do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết 

định. 

3.4. Tổ chức Đại hội điểm 

 Để tổ chức tốt Đại hội TDTT các xã, thị trấn, các ngành, đơn vị. Ban Tổ 

chức Đại hội TDTT huyện Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021 lựa chọn, giao UBND 

xã Chiến Thắng tổ chức Đại hội TDTT điểm cấp xã. 

 Thời gian tổ chức Đại hội điểm: Trước ngày 31/01/2021. 

 4. Tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội TDTT các cấp 

 Căn cứ vào công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid–19 của 

Chính phủ, của tỉnh, của huyện và tình hình thực tế của địa phương, UBND các 

cấp quyết định quy mô, hình thức tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch, trang trọng, tiết kiệm. 

 Nội dung Lễ khai mạc gồm: 

 - Diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng. 

 - Thắp đuốc truyền thống. 

 - Nghi lễ chào cờ. 

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. 

 - Diễn văn khai mạc. 

 - Đại diện vận động viên đọc lời hứa. 

 - Đại diện trọng tài tuyên thệ. 

 - Tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn (nếu có). 

 - Chương trình đồng diễn chào mừng Đại hội. 

 5. Tổ chức thi đấu các môn thể thao 

Tổ chức thi đấu các môn thể thao của Đại hội TDTT phải tuân theo chỉ 

đạo phòng chống dịch bệnh Covid–19 của Chính phủ, của tỉnh, của huyện và 

phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo đúng Luật, Điều lệ thi đấu môn 

thể thao trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, khách quan và 

công bằng. Có thể tổ chức thi đấu một số môn trước ngày Khai mạc Đại hội. 
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 6. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi và kinh phí 

 Căn cứ điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị khai thác và sử dụng tối 

đa mọi cơ sở vật chất trang thiết bị TDTT hiện có cho nhu cầu tập luyện và thi 

đấu TDTT, đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất TDTT phục vụ công tác tổ 

chức thi đấu các môn thi trong chương trình Đại hội; đảm bảo kinh phí để tổ 

chức Đại hội TDTT các cấp từ nguồn ngân sách Nhà nước, kinh phí xã hội hóa 

và các nguồn thu hợp pháp khác. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông 

  - Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và công tác tổ chức Đại hội 

TDTT các cấp trên địa bàn toàn huyện.   

  - Tham mưu các văn bản chỉ đạo của Ban Tổ chức, chỉ đạo các xã, thị 

trấn, các ngành tổ chức Đại hội TDTT cơ sở đúng theo kế hoạch của huyện. Xây 

dựng chương trình, kế hoạch, kiểm tra, rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, 

dụng cụ, công tác lễ tân, hậu cần và các điều kiện cần thiết phục vụ cho Lễ khai 

mạc, bế mạc và thi đấu tại Đại hội TDTT cấp huyện.  

- Xây dựng Điều lệ chung và Điều lệ từng môn trong chương trình thi đấu 

của Đại hội cấp huyện.  Hướng dẫn, hỗ trợ các xã, thị trấn tổ chức tốt Đại hội 

TDTT cấp cơ sở. 

- Xây dựng kịch bản Lễ khai mạc, Lễ tổng kết Đại hội TDTT cấp huyện. 

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn, chuẩn bị lực lượng tập 

luyện diễu binh, diễu hành, đồng diễn tại Lễ khai mạc và chuẩn bị mọi điều 

kiện, tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện theo đúng quy định. 

 - Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động trên 

tuyến đường khu vực tập trung đông dân cư, khu vực trung tâm huyện; Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội TDTT huyện Bắc Sơn 

lần thứ IX, năm 2021.  Chuẩn bị các điều kiện thực hiện truyền thanh trực tiếp 

Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021 trên sóng phát 

thanh huyện. Xây dựng tin, bài tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động 

của Đại hội TDTT các cấp lần thứ IX, năm 2021 của huyện. 

 - Lập dự toán kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện và tham mưu 

thành lập đoàn vận động viên tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh năm 2022. 

- Tổng hợp báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội TDTT các cấp hàng tháng, 

quý theo quy định. Tham mưu Ban Tổ chức huyện kịp thời khen thưởng, động 

viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội 

TDTT các cấp và báo cáo kết quả tổ chức Đại hội TDTT các cấp về UBND 

huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. 
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2. Phòng Văn hoá và Thông tin 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội TDTT và Lễ 

khai mạc, Lễ tổng kết Đại hội TDTT trên cổng thông tin điện tử của huyện. 

Quản lý, hướng dẫn Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, các xã, thị 

trấn tuyên truyền trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội TDTT các cấp.  

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch và 

công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp, các ngành trên địa bàn huyện. 

 3. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 - Thẩm định nội dung các dự thảo văn bản do các cơ quan, đơn vị xây 

dựng trình Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tổ chức; Theo dõi tiến độ thực hiện, 

phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Lãnh đạo huyện chỉ đạo các 

cấp thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu 

quả. 

 - Chỉ đạo bộ phận y tế kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời 

gian diễn Đại hội TDTT cấp cơ sở và cấp huyện.  

 - Tham mưu chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung, đặc biệt 

là phòng, chống dịch Covid-19; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời 

gian diễn ra Đại hội các cấp. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Bắc Sơn 

chuẩn bị tốt các điều kiện và thực hiện tốt công tác đón tiếp đại biểu về dự Lễ 

khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện. 

 4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 - Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc phân bổ kinh phí và 

hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí sau khi kết thúc Đại hội TDTT các cấp.  

- Trên cơ sở dự toán các cơ quan, đơn vị được giao và đề xuất, căn cứ vào 

chức năng, nhiệm vụ xem xét, thẩm định và bố trí kinh phí tổ chức Đại hội 

TDTT các cấp và kinh phí dự Đại hội TDTT cấp tỉnh. 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán theo quy định. 

 5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 - Thực hiện việc thẩm định, hướng dẫn và cân đối nguồn vốn đầu tư xây 

dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình TDTT để phục vụ Đại hội TDTT các cấp 

theo quy định. 

- Phối hợp với các đơn vị thành viên Ban An toàn giao thông huyện đảm 

bảo “Đường thông, hè thoáng” tại khu vực trung tâm các xã và thị trấn Bắc Sơn 

và trung tâm huyện nơi tổ chức Lễ khai mạc Đại hội các cấp.  

- Phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

và đảm bảo hệ thống chiếu sáng công cộng.  

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 Chỉ đạo các trường tham gia đồng diễn, diễu hành lễ khai mạc Đại hội 

TDTT các cấp. Huy động lực lượng phục vụ Đại hội TDTT cấp huyện. 
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 7. Công an huyện 

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan xây dựng kế hoạch và 

chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, ATGT, PCCC trước và 

trong quá trình tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở và Đại hội TDTT cấp huyện. 

 - Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Đại hội TDTT ngành. Phối hợp huy 

động lực lượng cán bộ chiến sĩ tham gia diễu hành phục vụ Lễ khai mạc Đại hội 

TDTT cấp huyện. 

 8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

   Phối hợp với Công an huyện xây dựng phương án và chỉ đạo thực hiện 

đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình tổ chức Đại hội TDTT các cấp. 

Phối hợp huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia diễu 

hành phục vụ Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện. Xây dựng kế hoạch tổ 

chức Đại hội TDTT của đơn vị.  

 9. Trung tâm Y tế huyện 

Xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung, 

đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19; phục vụ, chăm lo sức khoẻ cho vận 

động viên tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT các cấp. 

10. Phòng Nội vụ 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thực hiện 

công tác thi đua khen thưởng với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại 

Đại hội TDTT huyên Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021. 

11. Liên đoàn lao động huyện 

 Chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị vận 

động lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia diễu 

hành phục vụ Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện. 

12. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện  

Thành lập đội Thanh niên tình nguyện, Thanh niên xung kích để phân 

luồng giao thông khu vực cổng sân vận động và sắp xếp vị trí để xe của các 

đoàn khách Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện. 

13. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện 

 Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham 

gia Đại hội TDTT các cấp. Phối hợp huy động lực lượng tham gia diễu hành 

phục vụ Lễ Khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện. 

 14. Trường THPT Bắc Sơn 

  Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Đại hội TDTT nhà trường. Huy động lực  

tham gia đồng diễn, diễu hành biểu dương lực lượng phục vụ Lễ khai mạc Đại 

hội TDTT cấp huyện. 
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15. Điện lực Bắc Sơn  

Có phương án đảm bảo cung cấp điện (24/24h) phục vụ Đại hội TDTT 

các cấp theo kế hoạch.  

16. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, các xã, thị trấn chủ 

động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức Đại hội TDTT phù hợp với 

điều kiện của từng địa phương, đảm bảo thời gian quy định.  

- Riêng Ủy ban nhân dân thị trấn Bắc Sơn phối hợp với các tổ chức trên 

địa bàn đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông cho đại biểu về dự 

Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện. 

14. Chế độ báo cáo 

 Trong thời gian 30 ngày sau khi kết thúc Đại hội TDTT cấp xã, các ngành 

tiến hành tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Đại hội TDTT của địa phương, 

đơn vị, kịp thời khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất 

sắc trong tổ chức Đại hội TDTT của địa phương, đồng thời gửi báo cáo về 

UBND huyện (qua Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông theo biểu 

mẫu gửi kèm). 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp huyện Bắc Sơn lần 

thứ IX, năm 2021 của UBND huyện Bắc Sơn. Trong quá trình triển khai thực 

hiện, có vấn đề vướng mắc để nghị các đơn vị, địa phương báo cáo về UBND 

huyện (thông qua Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, số ĐT 02053 

837777) để cùng trao đổi, thống nhất. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hoá, Thể thao và DL; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ Việt Nam huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện;   

- Lưu : VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Thị Thép 
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HƯỚNG DẪN 

Ma két trang trí Lễ khai mạc Đại hội TDTT các cấp huyện Bắc Sơn  

lần thứ IX năm 2021 

 

  

                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  MUÔN NĂM 

                 

                 CỜ TỔ QUỐC                       

                                                       KHAI MẠC  

               TƯỢNG BÁC HỒ              ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO XÃ CHIẾN THẮNG   

                                                                                   LẦN THỨ … NĂM 2021 

                                                                                        Xã Chiến Thắng, ngày…..tháng….năm 2021 

 

 

Khẩu hiệu 2 bên cánh gà (nhìn từ bàn đại biểu nhìn lên sân khấu) 

Bên trái: “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” 

Bên phải: “Nhanh hơn – Cao hơn – Mạnh hơn” 
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