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CHỈ THỊ
Về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp
Tỉnh Vĩnh Long lần thứ  V – 2005.

        Nhằm tiếp tục cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại “, khuyến khích, động viên phong trào quần chúng  tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; qua tổ chức Đại hội ở các cấp, các ngành trong tỉnh để chọn lựa những vận động viên tiêu biểu của tỉnh chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2006. 
       
        Để tổ chức tốt Đại hội Thể dục Thể thao các cấp lần thứ V năm 2005 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị :

        1. Giám đốc Sở Thể dục Thể thao căn cứ văn bản chỉ đạo của Uỷ ban Thể dục Thể thao, Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ V năm 2005, có văn bản hướng dẫn và kế hoạch cụ thể để các địa phương, các ngành trong tỉnh tiến hành tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở và Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh.

        2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Giám đốc Sở Thể dục Thể thao để chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

        3. Nội dung tổ chức Đại hội cơ sở cần chú trọng các loại hình thể thao phù hợp với phong trào, phát huy các loại hình trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống của dân tộc để thu hút nhiều người tham gia tập luyện và thi đấu.

        4. Thời gian tiến hành Đại hội cấp cơ sở : Xã, phường, thị trấn hoặc liên cụm dân cư. Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện, thị và ngành Công an, Quân sự, Giáo dục-Đào tạo và các Đoàn thể từ tháng 01/2005 cho đến ngày 19/8/2005. 

         Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh vào dịp chào mừng 60 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/2005. 
        5. Kinh phí tổ chức : Đại hội cấp nào thì cấp đó chi với tinh thần tiết kiệm tránh lãng phí, chú ý vận động xã hội tham gia công tác thể dục, thể thao. Riêng đối với các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng dân tộc thì UBND huyện, thị xã xem xét hổ trợ một phần kinh phí giúp các đơn vị cơ sở có điều kiện để tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao.

         Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Sở Thể dục Thể thao để Sở Thể dục Thể thao tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./. 
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