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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Dương, ngày 17 tháng 9 năm 2021

/UBND-VHTT

V/v triển khai Kế hoạch số 237/KHUBND, ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Trung tâm VH-TT-TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND, ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về
hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm
vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025 (sao gửi kèm Kế hoạch số
237/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh văn bản này).
UBND huyện yêu cầu:
1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng,
nhiệm vụ được giao, Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm
nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, gia
đình về vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT, coi TDTT là công cụ hữu hiệu
để nâng cao sức khỏe, thể lực tầm vóc, chất lượng cuộc sống của nhân dân và
đẩy lùi dịch bệnh.
2. Giao Trung tâm Văn hóa- Thông tin - Thể thao chủ trì, phối hợp Phòng
Văn hóa và Thông tin, xây dựng kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục
thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai
đoạn 2021-2025 đảm bảo an toàn hiệu quả. Hàng năm tham mưu, đề xuất, tổ chức
các giải thể thao từ huyện đến cơ sở, nội dung tổ chức phong phú đa dạng các môn
thể thao và môn thể thao truyền thống có thế mạnh của địa phương.
Yêu cầu, đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND huyện;
- C,PVP HĐND& UBND huyện;
- Lưu: VT, PVHTT.
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