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THÔNG BÁO 

Tiếp tục thực hiện việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã  

Cao Sơn lần thứ III – năm 2021 

 

        Căn cứ kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của UBND 

xã Cao Sơn về việc lập kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Cao Sơn lần thứ 

III – năm 2021. 

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của UBND xã 

Cao Sơn về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT xã Cao Sơn lần thứ III, năm 2021; 

Căn cứ quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND xã Cao Sơn về việc 

Quyết định ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao xã Cao Sơn lần thứ III, năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 32/TB-BCĐ của Ban chỉ đại đại hội thể dục thể thao huyện 

Bạch Thông, về việc Thông báo Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp 

huyện Bạch Thông lần thứ VII, năm 2021; 

Căn cứ cuộc họp BCĐ Đại hội thể dục thể thao xã Cao Sơn lần thứ III- năm 2021 

ngày 07/4/2021; 

Để đảm bảo công tác tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp xã và tham gia Đại hội 

TDTT cấp huyện năm 2021. Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT xã Cao Sơn lần thứ 

III, năm 2021 thông báo đến các thôn, các đoàn tham gia Đại hội TDTT với những 

nội dung cụ thể như sau: 

Tiếp tục triển khai các nội dung thi đấu tại kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 15 

tháng 12 năm 2020 của UBND xã Cao Sơn về việc lập kế hoạch tổ chức Đại hội Thể 

dục thể thao xã Cao Sơn lần thứ III – năm 2021 vào ngày 28/4/2021. 

Riêng môn bóng đá do không có sân tiếp tục thi đấu nên BTC quyết định chia 

giải cho các đội là đồng giải nhất và đồng giải nhì. 

Môn bóng chuyền hơi tiếp tục thi đấu 02 trận tranh giải nhất – nhì, ba – tư vào 

chiều ngày 28/4/2021. 

Môn đẩy gậy, chạy 100m, Bắn nỏ thi đấu vào sáng ngày 28/4/2021. Đối với ba 

môn này đề nghị các thôn lập lại danh sách các VĐV của đội cụ thể: bắn nỏ gồm 01 



VĐV nam và 01 VĐV nữ, môn đẩy gậy gồm 01 VĐV nam hạng cân từ 60 – 80kg, và 

01 VĐV nữ hạng cân từ 55 – 70 kg, Chạy 100m gồm 01 VĐV nam và 01 VĐV nữ. 

-Thời gian tổ chức: 07h 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021. 

- Thành phần tham dự lễ khai mạc: Ban chỉ đạo Đại hội TDTT huyện, Lãnh đạo 

Đảng ủy, HĐND, UBND, BCĐ Đại hội, BTC, Tổ trọng tài, Tổ phục vụ Đại hội, Các 

đoàn vận động viên. 

(Yêu cầu các đoàn vận viên có mặt trước 7h ngày 28/4/2021) 

Trên đây là Thông báo Tiếp tục thực hiện việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 

xã Cao Sơn lần thứ III – năm 2021yêu cầu các đội phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- TT Đảng ủy; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Các thành viên BCĐ; 

Gửi bản giấy: 

- Các thôn; 

- Lưu: VP. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Đặng Thị Hằng 
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