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       Kính gửi : Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7886/UBND-VP ngày 

02/8/2020 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 trong tình hình mới, ngày 04/8/2020 Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công 

văn “Hỏa tốc” số 1302/SVHTT-VP về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang 

diễn biến phức tạp, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT tỉnh khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với các hoạt động thể thao phong trào:  

- Tạm dừng và hoãn  tổ chức tất cả các giải thể thao cấp tỉnh, các giải thể thao 

phối hợp chưa tổ chức năm 2020 cho đến khi tình hình dịch bệnh tại địa phương 

được kiểm soát và có chủ trương cho phép của UBND tỉnh.  

- Chủ động tham mưu xây dựng phương án tổ chức các giải thể thao cấp 

tỉnh, các giải phối hợp trong tình hình mới, trình Sở Văn hóa và Thể thao sau khi 

tình hình dịch bệnh được kiểm soát và có thông báo cho phép tổ chức từ UBND 

tỉnh. 

2. Đối với các hoạt động thể thao thành tích cao:  

- Tạm dừng và hoãn thực hiện cử các đội tuyển thể thao của tỉnh tham dự 

thi đấu các giải thể thao thành tích cao quốc gia còn lại trong năm 2020.  

- Thông báo đến ban huấn luyện các tuyến, lớp trong chương trình Đề án, 

các đội tuyển từng môn thể thao của tỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tập trung huấn luyện, đào tạo 

theo đúng khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Chủ động chỉ đạo các huấn luyện viên xây dựng các phương án tập 

luyện phù hợp trong tình hình mới nhằm tiếp tục duy trì thể lực, kỹ, chiến thuật 

cho vận động viên đội tuyển các môn sẳn sàng tham gia thi đấu sau khi có thông 

báo từ Tổng cục Thể dục thể thao cho phép các giải quốc gia được tổ chức trở 

lại. 



3. Kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid 19  

đối với các hoạt động thể dục thể thaotại đơn vị và đề xuất phương án giải quyết 

trình lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Phòng KHTC; 
- Lưu: VT,QLTDTT. 
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Nguyễn Đình Trung 
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