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Phủ Thông, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Phủ Thông 

 lần thứ III, năm 2021 

 

 

Căn cứ Thông báo số 32/TB-BCĐ ngày 04/3/2021 của BCĐ đại hội TDTT 

huyện Bạch Thông về việc kết luận cuộc họp BCĐ đại hội TDTT các cấp huyện 

Bạch Thông lần thứ VII năm 2021.  

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND thị trấn 

Phủ Thông về việc Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Phủ Thông lần thứ 

III, năm 2021. UBND thị trấn Phủ Thông thông báo đến các thôn, phố về việc tổ 

chức Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Phủ Thông lần thứ III năm 2021 cụ thể như 

sau: 

1. Thời gian tổ chức, địa điểm, thể thức thi đấu. 

- Thời gian tổ chức:  02 ngày, Từ ngày 08/5/2021 đến hết ngày 09/5/2021. 

+ Khai mạc Từ 07h30’ đến 08h00’ tổ chức lễ Khai mạc Đại hội TDTT. 

+ 08h10’ Bắt đầu tổ chức thi đấu các môn thể thao trong khuôn khổ đại hội;  

- Địa điểm tổ chức thi đấu: Tổ chức thi đấu 05 môn thể thao (Bóng chuyền 

hơi, Bóng bàn, Đẩy gậy, Kéo co, Bắn nỏ) 

+ Môn bóng chuyền hơi nam, Bóng chuyền hơi nữ thi đấu tại sân Chợ 

Phủ Thông 

+ Môn Bắn nỏ; Đẩy gậy, Kéo co thi đấu tại Sân Vận động thị trấn Phủ Thông 

+ Riêng môn Bóng Bàn tổ chức thi đấu vào ngày 08/5/2021 đến 09/5/2021 

tại CLB Bóng bàn Phủ Thông (Địa chỉ: Phố Đầu Cầu Thị trấn Phủ Thông) 

- Thể thức thi đấu: Tổ chức thi đấu theo Điều lệ được ban hành tại Quyết 

định số 14/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND thị trấn Phủ Thông về việc ban 

hành Điều lệ Đại hội TDTT thị trấn Phủ Thông lần thứ III năm 2021.  

2. Các ông (bà) trưởng thôn, phố:  

- Triển khai, phối hợp với các ngành, đoàn thể và Bí thư chi đoàn, lựa chọn, 

thành lập đoàn VĐV tham gia thi đấu các môn thể thao trong kỳ Đại hội (Tổ chức 

đoàn VĐV tham gia lễ Khai mạc và Bế mạc Đại hội TDTT tối thiểu 10 người) 

- Các thôn, phố có sự thay đổi về VĐV thì lập danh sách gửi về Ban tổ chức 

đại hội TDTT thị trấn Phủ Thông trước ngày 27/4/2021.  



- Yêu cầu các Trưởng đoàn đưa các VĐV đến khai mạc có mặt đúng giờ để 

triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh Covid- 19 theo quy định của ngành y tế. 

3. Đề nghị Trung tâm VHTT&TT huyện: Cử 02 cán bộ chuyên môn hỗ 

trợ thị trấn Phủ Thông thực hiện công tác trọng tài môn bóng chuyền hơi nam, 

bóng chuyền hơi nữ. 

4. Trạm Y tế thị trấn: Cử cán bộ thường trực sơ, cấp cứu chấn thương và 

khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực diễn ra Đại 

hội TDTT thị trấn Phủ Thông lần thứ III, năm 2021. 

 Trên đây là Thông báo tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Phủ 

Thông lần thứ III, năm 2021 của UBND thị trấn Phủ Thông. Đề nghị các bộ phận 

liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Các ông (bà) Trưởng thôn, phố; 

- Lưu: VT. 

Gửi bản điện tử: 

- Phòng VHTT huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- TT Đảng uỷ, HĐND thị trấn; 

- Lãnh đạo UBND thị trấn; 

- MTTQ và các đoàn thể thị trấn; 

- Cán bộ, công chức thị trấn;     

- Trạm y tế thị trấn. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Minh Thoan 
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