
 

 

BAN CHỈ ĐẠO - BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐIỆN BIÊN  
LẦN THỨ XI, NĂM 2022 

TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN, KHÁNH TIẾT 

Số:        /CV-TTKT  
V/v: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đại hội Thể 

dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XI, năm 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày      tháng 4 năm 2022 

 
Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thành viên Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh Điện Biên lần thứ XI, năm 2022. 

Căn cứ các văn bản của Ban Chỉ đạo - Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể 

thao lần thứ XI, năm 2022: Kế hoạch số 1090/KH-BCĐ-BTC ngày 14/4/2022  
về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XI, năm 2022  
(Sau đây gọi tắt là Đại hội); Quyết định số 552/QĐ-BCĐ-BTC, ngày 
15/4/2021 thành lập các tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo - Ban tổ chức Đại hội 

Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XI, năm 2022, 

Thực hiện Kết luận của Đ/c Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban chỉ đạo - Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ XI, năm 

2022 tại Thông báo số 29/TB-BCĐ-BTC, ngày 08/4/2022. Theo đó, Đại hội 

được tổ chức từ ngày 19/5/2022 - 23/5/2022, khai mạc vào ngày 19/5/2022, 

Để tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về Đại hội 

Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XI, năm 2022. Góp phần tạo sự 

chuyển biến sâu sắc về nhận thức các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, 

vai trò và tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, 

thể lực của Nhân dân. Tiểu ban Truyên truyền, khánh tiết Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Điện Biên lần thứ XI đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, Ngành thành 
viên Tiểu ban tuyên truyền thực hiện nội dung như sau: 

1. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Điện Biên lần thứ XI, năm 2022 bằng các hình thức phù hợp, cao 

điểm từ 10 - 19/5/2022. 

(Có Thông cáo Báo chí Đại hội kèm theo). 

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số: 01/KH-
TTKT, ngày 07/9/2021 của Tiểu ban Tuyên truyền, Khánh tiết về tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền Đại hội Thể dục, thể thao để chủ động triển khai nhiệm 

vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

(Có Kế hoạch kèm theo) 
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Nhận được văn bản này, Đề nghị Quý cơ, đơn vị và các Ngành thành 
viên được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo yêu 

cầu, chất lượng./. 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội 

(báo cáo); 
- Đ/c Trưởng Tiểu ban giúp việc 
BCĐ, BTC Đại hội (báo cáo); 
- Lưu VT, QLVHGĐ(LVQ). 

KT. TRƯỞNG TIỂU BAN 
PHÓ TRƯỞNG TIỂU BAN 

 
 
 
 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Đoàn Văn Chì 
 

 


