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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức Đại hội TDTT xã Đôn Phong lần thứ III, năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc tổ chức Đại Hội Thể dục thể thao các cấp 

huyện Bạch Thông lần thứ VII năm 2021. UBND xã Đôn Phong báo cáo kết quả tổ 

chức Đại hội TDTT xã Đôn Phong lần thứ III, năm 2021 cụ thể như sau:   

     

TT Nội dung Số lượng 

 Tổ chức Đại hội TDTT cấp xã  

1  Số môn thể thao được tổ chức tại Đại hội TDTT cấp xã 

 Trong đó số môn thể thao dân tộc: 

05 

0 

2 

Số người tham gia, tổ chức điều hành Đại hội TDTT cấp xã (tính 

cả số người tham gia diễu hành, đồng diễn) 
250 

Trong đó: 

+ Tổng số thành viên Ban Tổ chức 
32 

+ Tổng số trọng tài tham gia điều hành Đại hội 18 

+ Tổng số vận động viên 174 

+ Tổng số huấn luyện viên 0 

 

 

3 

Tổng số cơ sở vật chất, sân bãi TDTT (công trình TDTT) được 

cải tạo, sửa chữa, xây mới 
0 

Trong đó: + Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn ngân sách 0 

            + Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn xã hội hóa 0 

 

4 

Tổng kinh phí chi cho Đại hội TDTT cấp xã 27.440.000 

Trong đó: + Kinh phí ngân sách 11.000.000 

            + Kinh phí vận động xã hội hóa 16.440.000 

 

Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện; 

- Phòng VHTT huyện; 

- Trung tâm VH-TT&TT huyện; 

- Thưởng trưch Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- MTTQ và các đoàn thể xã; 

* Gửi bản giấy: 

 - Lưu: VP, VHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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