
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /KH-UBND Ia H’Drai, ngày       tháng      năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Gặp mặt, tuyên dương lực lượng tham gia  
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022 

 
Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 23/9/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Ia H’Drai về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể 
dục thể thao huyện Ia H’Drai lần thứ II năm 2021 và tham gia Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 
09/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh 

Kon Tum lần thứ VII năm 2022; 

Nhằm kích lệ các vận động viên, lực lượng tham gia Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai ban 
hành Kế hoạch gặp mặt, tuyên dương lực lượng tham gia Đại hội Thể dục Thể thao 
tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Là dịp để biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân, tập 

thể đạt thành tích suất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, 
dẫn đoàn và những tập thể, cá nhân vận động viên tham gia tập luyện, thi đấu tích 

cực đạt thành tích cao tại Đại hội Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ 
VII năm 2022. 

2. Yêu cầu: Buổi gặp mặt, tuyên dương được tổ chức trang trọng, thiết thực 
và tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian: Dự kiến 01 buổi vào lúc 16h30 ngày 30/6/2022 (thứ 5). 

2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện. 
3. Thành phần: 

- Mời Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;  

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND 

huyện, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch 
và Truyền thông; 

- Trưởng đoàn, huấn luyện viên, săn sóc viên và các vận động viên tham gia 
Đại hội tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022. 

4. Nội dung Chương trình gặp mặt:  

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 
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- Báo cáo kết quả sau tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần 
thứ VII năm 2022; 

- Phát biểu chúc mừng của Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân 
dân huyện; 

- Ý kiến, phát biểu của vận động viên; 

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Đại hội 

Thể dục Thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022; 

- Kế thúc buổi gặp mặt, tuyên dương khen thưởng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông: Phối hợp 

với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Buổi gặp mặt (hoa, 
nước, maket trang trí hội trường…); tham mưu phát hành Giấy mời và bài phát 

biểu của lãnh đạo huyện; danh sách đại biểu dự; xây dựng kịch bản. 

2. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - 
Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân 

huyện khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tham gia Đại hội tỉnh Kon 
Tum lần thứ VII năm 2022.  

Trên đây là Kế hoạch gặp mặt, tuyên dương lực lượng tham gia Đại hội Thể 
dục Thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  
- Văn phòng HU - HĐND - UBND huyện;  
- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện;  
- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
- Trung tâm VH-TT-DL và TT;  
- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Nguyễn Tiến Dũng 
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