
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-UBND 

 

Hữu Lũng, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tham gia các giải thể thao tỉnh Lạng Sơn năm 2022 
 

 

Thực hiện Công văn số 1756/SVHTTDL-QLTDTT ngày 24/12/2021 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các giải thể thao 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng  xây dựng kế hoạch tham gia các giải thể 

thao tỉnh Lạng Sơn năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Việc tham gia các giải thể thao tỉnh Lạng Sơn năm 2022 nhằm phát hiện, 

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

thành tích cao cho huyện; bồi dưỡng các vận động viên có thành tích xuất sắc 

tham gia các giải thể thao do tỉnh tổ chức. 

2. Yêu cầu 

Việc tham gia các giải thể thao tỉnh Lạng Sơn năm 2022 với tinh thần tiết 

kiệm, hiệu quả. 

Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội để tham gia các giải thể 

thao tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

II. NỘI DUNG  

TT Nội dung Giải 
Thời gian 

tổ chức  
Ghi chú 

1 Bóng chuyền hơi ĐH TDTT 17 - 20 tháng 3  

2 Cờ vua ĐH TDTT 14 - 17 tháng 4  

3 Cờ tướng ĐH TDTT 14 - 17 tháng 4  

4 Vovinam ĐH TDTT 21 - 24 tháng 4  

5 Cầu lông ĐH TDTT 19 - 24 tháng 5 Các môn thi 

sau Lễ khai 

mạc Đại hội 

TDTT 

6 Đẩy gậy ĐH TDTT 19 - 24 tháng 5 

7 Điền kinh ĐH TDTT 19 - 24 tháng 5 

8 
Giải bóng bàn, cầu lông thiếu 

niên, nhi đồng 
Cấp tỉnh 05-  07 tháng 8 

 

III. KINH PHÍ 

Kinh phí tham gia các giải thể thao tỉnh Lạng Sơn năm 2022 thực hiện chi 

từ nguồn thực hiện các nhiệm vụ đặc thù đã được cấp cho Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông huyện năm 2022 và huy động từ nguồn xã hội hóa. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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



2 

 

 

- Tham mưu hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, lực 

lượng vũ trang, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn tạo điều 

kiện cho các vận động viên tập huấn, tham gia thi đấu các giải thể thao do tỉnh tổ 

chức trong năm 2022; Thực hiện công tác truyên truyền về Đại hội. 

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này. 

Tham mưu ban hành Quyết định thành lập các Đoàn vận động viên tham gia các 

giải thể thao tỉnh Lạng Sơn năm 2022 theo Điều lệ của tỉnh quy định. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng dự toán kinh 

phí tham gia các giải thể thao tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Huy động các nguồn xã 

hội hóa để tham gia các giải thể thao tỉnh Lạng Sơn năm 2022.  

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể huyện, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

UBND các xã, thị trấn lựa chọn các vận động viên tập huấn, tham gia thi đấu các 

giải thể thao do tỉnh tổ chức trong năm 2022. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả tham gia các giải thể thao tỉnh Lạng Sơn năm 

2022 sau khi kết thúc các giải đấu trình UBND huyện ký ban hành. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện lựa 

chọn các vận động viên tập huấn, tham gia thi đấu các giải thể thao do tỉnh tổ 

chức trong năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện  

 Thẩm định dự toán kinh phí tham gia các giải thể thao tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

theo quy định. 

4. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, UBND các 

xã, thị trấn 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện lựa 

chọn, tạo điều kiện cho vận động viên tập huấn và tham gia thi đấu các giải thể 

thao tỉnh tổ chức trong năm 2022. 

Trên đây là kế hoạch tham gia các giải thể thao tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

của Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng./.  

 

Nơi nhận:                                                         
- Sở VHTT&DL tỉnh; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN và các TC CT-XH huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn; 

- Các trường THPT trên địa bàn huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT, TTVHTT&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Trần Quốc Phong 
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