
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

Số: 796/UBND-VHTT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cao Lộc, ngày 14 tháng 4  năm 2020 

         V/v tạm hoãn tổ chức các giải thi đấu 

      thể thao trong tháng 4, tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, LLVT của huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 370/SVHTTDL-QLTDTT ngày 09/4/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tạm hoãn tổ chức các giải thi đấu thể thao trong 

tháng 4, tháng 5 năm 2020, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện như 

sau: 

Hiện nay do tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng lớn 

đến mọi hoạt động, trong đó có các hoạt động thể dục, thể thao. Để đảm bảo cho công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 được hiệu quả, UBND huyện đề nghị các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông; UBND các xã, thị trấn tạm hoãn tổ chức các giải thi đấu thể thao trong 

tháng 4, tháng 5 năm 2020. Tùy thuộc vào tình hình diễn biến thực tế của dịch Covid-

19 sẽ tổ chức các giải thể thao vào thời gian thích hợp và có thông báo cụ thể bằng 

văn bản.  

UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của 

huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, VH  - Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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