
KHAI  MẠC DẠI HỘI TDTT XÃ HỒNG SƠN LẦN THỨ 
VI, NĂM 2022 

Sáng ngày 10/3/2022, tại 
Văn hóa xã Hồng Sơn, đã diễn ra 
Lễ khai mạc Đại hội TDTT xã 
Hồng Sơn lần thứ VI năm 2022.  

Tham dự buổi lễ có các 
đồng chí: Mai Hữu Sơn, Phó 
giám đốc Văn hóa thông tin và 
thể thao huyện Hàm Thuận Bắc; 
đồng chí Võ Văn Thành, bí thư 
Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn 
Ngọc Liêm, Chủ tịch UBND xã, 
Trưởng ban tổ chức đại hội. 

Lễ khai mạc đại hội diễn 
ra trong không khí long trọng, khí thế với sự tham gia của 5 đoàn vận động viên 
của 5 thôn trên địa bàn xã. 

Theo chương trình đại hội có 5 môm thi đấu với 9 nội dung thi đấu gồm: 
Bóng chuyền nữ, điền kinh, kéo co, Việt dã và đẩy gậy. Đại hội đã tiến hành tổ 
chức thi đấu một số môn trong khuôn khổ đại hội từ ngày 8/3/2022 và dự kiến sẽ 
kết thúc các môn thi đấu vào ngày 12/3/2022. 

Ông Nguyễn Ngọc 
Liêm Chủ tịch UBND xã – 
Trưởng ban tổ chức đọc 
diễn văn Khai mạc đại hội, 
đồng thời Đoàn chủ tịch đại 
hội đã tặng Hoa và cờ lưu 
niệm cho 5 đoàn tham gia 
đại hội nhằm động viên 
tinh thần cho các đoàn 
tham gia đại hội lần thứ VI 
năm 2022 

Đại hội TDTT nhằm 
động viên mọi tầng lớp 
nhân dân tham gia tập 
luyện nâng cao sức khỏe và thi đấu thể dục thể thao hưởng ứng cuộc vận động 
"Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đồng thời, đây cũng là 
dịp để tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội TDTT huyện Hàm 
Thuận Bắc trong thời gian tới. 

 


