
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 

Số:         /UBND-VHTT 

V/v báo cáo kết quả tổ chức Đại hội Thể 

dục Thể thao cấp huyện, cấp xã.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quan Sơn, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

        Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

 

 Thực hiện Công văn số 129/SVHTTDL-QLTDTT, ngày 12/01/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc báo cáo kết quả tổ chức Đại hội thể 

dục thể thao các cấp. Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn báo cáo kết quả Đại hội thể 

dục thể thao cấp huyện, cấp xã như sau: 

 1. Kết quả tổ chức Đại hội TDTT cấp xã 

 Thực hiện Kế hoạch Đại hội TDTT của huyện, UBND các xã, thị trấn đã 

nhanh chóng xây dựng kế tổ chức Đại hội TDTT của địa phương; thành lập BTC 

Đại hội để tổ chức triển khai kịp thời Đại hội TDTT ở cơ sở. Các địa phương đã 

ban hành Điều lệ chung và Điều lệ từng môn.  

 Toàn huyện có 11 xã và 01 thị trấn, đến ngày 31/12/2021 có 11/12 xã, thị 

trấn đã hoàn thành tổ chức Đại hội TDTT, có 01 còn lại do tình hính dịch không 

tổ chức được. 

 Xã tổ chức Đại hội TDTT thấp nhất là 3 môn (có 01 xã, 01 thị trấn), xã tổ 

chức nhiều nhất 8 môn thể thao (xã Sơn Thủy), còn 8 xã tổ chức 5 đến 6 môn 

thể thao bao gồm các môn như: Bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, 

tung còn, cầu lông. 

Nhìn chung, đại hội cấp cơ sở được tổ chức đảm bảo đủ nội dung, đúng 

quy trình, đảm bảo an toàn, hiệu quả, hình thức phong phú, hấp dẫn phù hợp với 

điều kiện của từng địa phương và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. 

 2. Kết quả tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện 

 Đại hội thể dục thể thao cấp huyện đến ngày 31/12/2021 đã tổ chức trước 

được 4 môn nằm trong khuôn khổ Đại hội TDTT gồm các môn: Cầu lông, bóng 

bàn, bóng đá và điền kinh. Do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, dự 

kiến Đại hội TDTT huyện Quan Sơn tổ chức vào tháng 4 năm 2022 trong đó 

gồm 5 môn thể thao truyền thống dân tộc; Bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, tung 

còn và bắn nỏ. 

 Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức đại hội TDTT cấp huyện, cấp xã của 

huyện Quan Sơn./.            (Kèm theo phụ lục) 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

         

 

 

 

Chu Đình Trọng 



 

Phụ lục  

Báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp  

 

TT Nội dung 
Số lượng/ 

Thời gian 
Ghi chú 

1 Đại hội TDTT cấp xã, thị trấn   

1.1 Tổng số xã, thị trấn 12  

1.2 Số xã, thị trấn tổ chức Đại hội 11  

 

1.3 

Bình quân số môn thể thao được tổ chức tại Đại hội  5  

Trong đó số môn thể thao dân tộc 5  

1.4 - Số cơ sở vật chất được cải tạo, xây mới 2  

2 Đại hội TDTT cấp huyện   

2.1 

Số môn thể thao được tổ chức tại Đại hội  

9  

Đã tổ chức 4 môn 

trước đại hội, 5 

môn dự kiến tổ 

chức tại đại hội 

Trong đó số môn thể thao dân tộc 5  

2.2 Số cơ sở vật chất được cải tạo, xây mới 0  

2.3 Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội 4/2022  
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