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BÁO CÁO 

Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 

IX năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH- BCĐ ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về Tổ 

chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX năm 2022, Uỷ 

ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên báo cáo công tác chuẩn bị như sau: 

1. Các nội dung đã triển khai  
- Ban hành Công văn số 2359/UBND-VHTT ngày 18/8/2022 về việc tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 

19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2022); khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX 

năm 2022;  

- Gửi nội dung ma két và khẩu hiệu tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị Uỷ 

ban nhân dân các xã, thị trấn để triển khai thực hiện; 

- Viết lời dẫn khối diễu hành chào mừng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể 

thao gửi Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Toàn tỉnh lần thứ IX năm 2022; 

- Thành lập các đoàn vận động viên tham gia 5 giải nằm trong chương trình 

thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh gồm: Bóng chuyền bãi biển, Giải 

đua thuyền, Giải bóng đá Thiếu niên, Giải bóng đá Nhi đồng, giải cầu lông.  

2. Các nội dung dự kiến triển khai trong thời gian tới 

- Điều động và thành lập Đoàn vận động viên gồm 31 người tham gia diễu 

hành tại buổi hợp luyện Tổng duyệt và Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn 

tỉnh lần thứ IX năm 2022; 

- Thành lập đoàn vận động viên tham gia các giải thi đấu nằm trong chương 

trình Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh; 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn treo băng 

rôn, khẩu hiệu, maket… tuyên truyền chào mừng Đại hội Thể dục thể thao toàn 

tỉnh lần thứ IX năm 2022. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội 

TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX năm 2022 của đơn vị huyện Cẩm Xuyên, Uỷ ban 

nhân dân huyện báo cáo để Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được biết./. 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách. 

- Lưu: VT,VH. 
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