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Dc Ip — Tiy do — Hinh phñc

V/v to chirc giäi Bong dá, Vit giã
trong khuôn khô Di hi TDTT thj xà
Cira Là lan thir VII và Tháng thanh
niên nãm 2021.

KInh gui:

- BTV Thi doân;
- Trung tam VHTT&TT Thj xã;
- UBND các phuing;
- Các ca quan, dan vj;

Thit th%rc 1p thành tIch chào müng thành cong Dai hi dai biu toàn
quc 1n th(r XIII cüa Dãng; hithng tói bu cü dai biu quc hi khóa XV vâ bu
cü HDNID các cp nhim k' 2021 - 2026; kS' nim 90 näm ngày thành 1p Doàn
TNCS Ho ChI Minh (26/3/193 1 - 26/3/202 1), 75 näm ngày the thao Vit Nam
(27/3/1946 - 27/3/2021) gtn vri t chüc các mon thi du trong khuôn kh Dai
hi TDTT thj xã Cua Là lan thr VII và Tháng thanh niên nAm 2021.
UBND thj xã Ci:ra Là giao cho Trung tam Van boa, Th thao và Truyn
thông Thj xA phi hçp vâi Thj doàn t giãi Bong dá, Vit giã chào müng các s1r
kin trên.
D giái duqc t chüc thành cong tot dçp. UBND thj xã Cira Là yêu cu
Giám dc Trung tam Van boa, Th thao và Truyên thông, UBND các phumg,
và các dan vj lien quan thirc hin tot mt so ni dung sau day:
1. Giao cho Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông Th xã phôi
hap vâi Thj doàn chun bj tot các diu kin phi.ic v11 giãi nhii: San bãi, kinh phi
t chüc, khen thiimg và 1p dr trü kinh phi trInh UBND Th xa phê duyt.
2.UBNID các phrnng, các co quan, dan vj cu di tuyên cüa mInh tham gia
dy dü và th1rc hin dung diu 1 giâi dã quy djnh; t chic tp luyn và giái
quy& kinh phi d VDV tham gia dat k& qua cao.
3. Trung tam VHTT&TT can cü vào din biên djch covid 19 d bô trI thai
gian thIch hçip, dam bão dy dü các diu kin phông chng djch covid 19.
Nhn duqc cong van nay yêu dtu Giám dc Trung tam Van boa, Th thao
và Truyên thOng, UBND các phuing và các don vj lien quan trin khai thirc
hin nghiêm tue gop phn cho vic t chüc giái Bong dá, Vit giA nám 2021
thành cOng t& dçp./
No'i nhI,,:
- Nhu trên;
- BCf) Tháng TN Thj xã;
- Lixu: VT, VH.
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