
BẾ MẠC ĐẠI HỘI TDTT HUYỆN HÀM THUẬN BẮC 

LẦN THỨ VII, NĂM 2021 

Vừa qua, Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức Lễ Bế 

mạc Đại hội TDTT lần thứ VII, năm 2021 tại Nhà luyện tập và thi đấu Trung tâm 

Văn hóa -Thông tin và Thể thao huyện. 

Về tham dự Lễ Bế mạc có đồng chí Mai Hữu Sơn, Phó Giám đốc Phòng Văn 

hóa Thông tin huyện; đồng chí Từ Duy, Phó Trưởng phòng phụ trách - Phó Trưởng 

Ban tổ chức Đại hội, đại diện các phòng ban của huyện, đại diện lãnh đạo của các xã 

thị trấn, đại diện trường THPT Hàm Thuận Bắc và THPT trường Nguyễn Văn Linh.  

 

Trong khuôn khổ các môn thi đấu của đại hội, đơn vị thị trấn Phú Long về tranh 

giải với 5 môn thi đấu gồm: bóng đá nam, bóng chuyền bãi biển, võ cổ truyền, cầu 

lông, bóng bàn gồm 34 vận động viên. 

Năm 2021 là năm dịch Covid 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thị trấn, nên 

việc chọn lựa vận động viên có kỹ thuật, chuyên môn tốt cũng như điều kiện luyện 

tập của các vận động viên rất hạn chế do thực hiện giãn cách xã hội và thực hiện 

nghiêm chỉnh quy tắc 5K để phòng chống dịch.  Kinh phí thiếu hụt, công tác vận 

động kinh phí khó khăn  gây ảnh hưởng đến chất lượng cũng như số lượng tham gia 

các môn thi đấu của đơn vị thị trấn Phú Long. 

Với tinh thần giao lưu học hỏi, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, hết mình 

để đạt được kết quả tốt nhất. Đại hội đã thực sự tạo nên sân chơi bổ ích cho người 

dân thị trấn Phú Long nói riêng và nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc nói chung. 



 

Kết thúc Đại hội, đoàn vận động viên thị trấn Phú Long giành được 03 Huy 

chương Vàng; 03 Huy chương Bạc; 04 Huy chương Đồng.  

Để có được thành công tại Đại hội là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của 

Đảng ủy, UBND thị trấn, sự động viên hỗ trợ kinh phí kịp thời của các nhà hảo tâm 

và sự nổ lực cố gắng thi đấu của các vận động viên./. 



 

 

 


