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               Số:               /BCĐĐHTDTT Ninh Thuận, ngày       tháng 9 năm 2022        
 

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ Khai mạc 

và Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh 

Ninh Thuận lần thứ VII năm 2021-2022 
 

 

 

   

Kính gửi:  

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2021-2022; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3167/KH-UBND ngày 20/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 

2022. Theo đó, thời gian, địa điểm tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc Đại hội Thể dục 

thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022 diễn ra như sau: 

- Lễ Khai mạc: vào lúc 17 giờ 00, ngày 25/9/2022; 

- Lễ Bế mạc: vào lúc 15 giờ 00, ngày 07/10/2022. 

- Địa điểm: Sân vận động - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể 

thao tỉnh Ninh Thuận. 

Tuy nhiên, thời gian diễn ra Lễ Khai mạc Đại hội theo kế hoạch cận kề thời 

điểm tổ chức sự kiện “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” và Hội nghị 

Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội, đây là 02 sự kiện quan trọng 

của tỉnh nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa các dân tộc và sản phẩm du lịch, sản phẩm 

đặc thù của tỉnh Ninh Thuận đến với người dân, du khách và các nhà đầu tư du 

lịch, doanh nghiệp lữ hành trong, ngoài nước tại thủ đô Hà Nội.  

Đồng thời, để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ chương trình Lễ Khai mạc 

Đại hội được chu toàn, trang trọng; việc triển khai tập luyện tập của các lực lượng 

tham gia đồng diễn tại Lễ Khai mạc đạt yêu cầu về chuyên môn góp phần đảm bảo 

công tác tổ chức Lễ Khai mạc và Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh diễn ra 

thiết thực, chu đáo, chuyên nghiệp, hiệu quả và thành công tốt đẹp; 

Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ Khai mạc và Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2021-2022, cụ thể như sau: 

a) Lễ Khai mạc:  

- Thời gian: vào lúc 17 giờ 00, ngày 15/10/2022 (thứ Bảy). 

- Địa điểm: tại Sân vận động - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể 

thao tỉnh Ninh Thuận. 
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b) Lễ Bế mạc:  

- Thời gian: vào lúc 17 giờ 00, ngày 21/10/2022 (thứ Sáu). 

- Địa điểm: tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức Lễ Khai mạc và Bế mạc Đại 

hội Thể dục thể thao tỉnh đảm bảo chu đáo, chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng quy 

định; thường xuyên báo cáo tình hình, tiến độ triển khai công việc; kịp thời tham 

mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết ngay các công việc 

còn vướng mắc hoặc phát sinh. 

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 

quả các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 3167/KH-UBND ngày 

20/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ 

với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tổ chức Lễ Khai mạc và Bế 

mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai nghiêm túc 

nội dung tại Công văn này; trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc 

phát sinh, kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh (thông 

quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, điều chỉnh phù hợp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (báo cáo); 

- Tổng cục TDTT (báo cáo); 

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- CT và PCT Nguyễn Long Biên; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, VXNV.  ĐNĐ 

 

                  TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

   Nguyễn Long Biên 
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