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các hoạt động thể thao       
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Lạng Sơn, ngày        tháng     năm 2021 

 

                                    

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 188/BCĐ ĐHTDTT ngày 23/02/2021 của Ban chỉ 

đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 về việc tạm dừng tổ chức 

Đại hội TDTT cấp xã và các hoạt động thể thao tập trung đông người, thời gian 

tạm dừng đến hết ngày 12/3/2021, chờ ý kiến chỉ đạo tiếp. 

Đến thời điểm này cơ bản tình hình dịch Covid-19 đã được khoanh vùng, 

kiểm soát, hạn chế lây lan trong cộng đồng, Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã giải thể 

chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 

Đình Lập từ 0 giờ ngày 02/3/2021. Nhiều hoạt động thể thao trong nước đã có kế 

hoạch tổ chức như: Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2021 thi đấu trở lại 

từ ngày 13/3/2021; Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức 

khỏe toàn dân năm 2021 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên kế hoạch tổ 

chức cấp toàn quốc tại tỉnh Hậu Giang dự kiến vào ngày 21/3/2021, các tỉnh hoàn 

thành tổ chức Lễ phát động trong tháng 3/2021; Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh 

Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021 mang tên “Non 

sông liền một dải” tổ chức đầu tháng tư trong đó có 3 chặng trên địa bàn Lạng 

Sơn... vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

1. Cho phép tiếp tục tổ chức Đại hội TDTT cấp xã và các hoạt động thể 

thao trở lại từ ngày 13/3/2021. Tùy điều kiện cụ thể, có thể không tổ chức lễ Khai 

mạc Đại hội TDTT, chỉ tổ chức các môn thi đấu và phải đảm bảo các quy tắc 

phòng chống dịch Covid-19.  

2. Cho phép tổ chức giải thể thao dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021 theo đề nghị tại Công văn số 170/SVHTTDL-QLTDTT 

Ngày 09/02/2021 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thời gian vào ngày 27/3 và 

28/3/2021 nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

và 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam.  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh để kịp thời triển khai thực hiện./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Dương Xuân Huyên PCTTT UBND tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Phúc Hà  
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