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UY BAN NHAN DAN 
TH!  XA CIA LO 

S& /UBND-VH 
V/v to chrc các hot dng TDTT 
trong khuOn khO Di hi TDTT 
thi x Cra Là lan thi'r VII va 

mirng xuân Tan Siru näm 2021. 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Ttr do — Hnh phüc 

Czca Lô, ngày,/çtháng 01 nám 2021 

Kinh g1ri: 
- UBND các phiiông; 
- Các co quan, don vj; 
- Trung tam VHTT&TT Thj xã. 

Thit thirc 1p thành tIch châo müng k nim 91 nàm ngày thânh 1p Dáng 
Cng san Vit Nam (03/02/1930 — 03/02/202 1); ml'rng xuân Tan Si:ru gn vth t 
chüc các mon thi du trong khuôn kh Dti hi TDTT thj xã Cira Lô 1n thu VII 
näm 2021. 

UBND thj xã Cua Lô giao cho Trung tam Van bOa, Th thao và Truyn 
thông Tht xã chü trI và pMi hçvp vâi Lien doàn Lao dng; Thj doàn; Hôi ngui 
cao tui t cht'rc các boat dng TDTT chào mü'ng các si,r kin trên. 

D các hoit dng TDTT thrqc t chirc thành cong t& dp. UBND thj xã 
Cira LO yêu câu UBND các phung, Giám doe Trung tam Van hóa, Th thao vâ 
Truyn thông và các don vj lien quan thirc hin tOt mt s nci dung sau day: 

1. UBND các phung, các co quan, don vj cir di tuyên cüa mInh tham 
gia dy dü và thixc hin dung diu 1 giâi dã quy djnh; th chrc tp 1uyn va giãi 
quyt kinh phi d VDV tham gia dat  k& qua cao. 

2. Giao cho Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông Thj xa ban 
hành Diu 1 giãi, chun bj t& các diu kin phic vi giâi nhu: San bãi, kinh phi 
t chirc, khen thithng và ltp dir trii kinh phi trInh UBND Thj xa phê duyt. 

Nhn duçic cong van nay yêu cu UBND các phumg, Giám dc Trung 
tam Van hóa, Th thao và Truyên thông; các don vj lien quan trin khai thuc 
hin nghiêm tue gop phAn cho vic t chirc các hoat dng thành cong t& 

Noi n/ian: 
- Nhu trên; 
- Các dun vi; 
-Luu:VT,VH.
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Hoàng Van Phüc 
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