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TP. Thai BInh, ngàyv//tháng 4 näm 2021

V/v t chirc Dihi Th dic th thao
các cap thành phô Thai Binh lan thtr IX
nm 2021

Kinh glri:
- Phông Van hóa và Thông tin thành phô;
- Trung tam Van hóa The thao thành phô;
- Uy ban nhân dan phthng, xA.
Can cir Cong van s 268/SVHTTDL-NVVHGD ngày 09/4/2021 cüa Sâ Van
hóa, The thao và Du ljch Thai BInh ye vic to chüc Di hi The diic the thao các cap
tinh Thai BInh nàrn 2021, Uy ban nhân dan thành phô chi dto nhu sau:
1. Trung tam Van boa The thao thành phô: Tiên hânh to chü'c thi du các
mOn the thao trong chu'o'ng trInh Di hi The dic the thao thành phô lan thir IX.
2. U ban nhân dan các phu'ô'ng, xä:
- lily ban nhân dan xã Vu Lc dta phu'o'ng t6 chirc Di hi TDTT dim: Trin
khai tO chic Dti hi The diic the thao lan thir IX nàrn 2021; thô1 gian tO chirc Lé khai
mac hoàn thành tru'óc ngày 06/6/2021.
- TiJy ban nhân dan các phLrimg, xà: Sau khi x Vu Lc t chCrc L khai mac,
các dja phu'ang to chirc Di hi The dic the thao cap phuing, xä; thi gian to chirc
Di hi hoân thành trong tháng 6/2021.
Nhnduc'c Cong van, UBND thành ph yêu cu các don vj trin khai thirc
hin. Vic to chirc thi dâu các mOn thêthao trong chu'ong trinh Di hi TDTT thãnh
phô lan thr IX và Di hi The dçic the thao cap phu'è'ng, xã phãi dam bão các diêu
kin an toân phông, chông djch Covid-19 theo quy dlnh. Giao Phông Van hóa và
Thông tin thành phô theo dOi, don dOc, kiêm tra, tong hp, báo cáo Uy ban nhân dan
thãnh phô./j...
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- Thuing tryc Thinh Oy;
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- Các thành viên Ban clii dao Dai hi TDTT TP;
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