
       ỦY BAN NHÂN DÂN 

         HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

  Số: 342/UBND-VHTT                        Cao Lộc, ngày  28 tháng 02 năm 2020    

      

          V/v thông báo danh mục chất cấm của 

 Tổ chức phòng chống Doping thế giới năm 2020 

 

          Kính gửi:  

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

      - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

      - Công an huyện; 

      - Ban Chỉ huy quân sự huyện;                                     

                  - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 84/SVHTTDL-QLTDTT ngày 05/02/2020 của Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thông báo danh mục cấm của tổ chức phòng 

chống Doping thế giới năm 2020. 

 Theo quy định của Tổ chức phòng chống Doping thế giới (WADA), danh 

mục chất cấm và phương pháp cấm sử dụng trong tập luyện và thi đấu thể thao có 

hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.    

UBND huyện thông báo đến Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về danh mục chất cấm và phương pháp 

cấm cấm sử dụng trong tập luyện và thi đấu thể thao năm 2020 do WADA ban hành 

để biết và thực hiện (Có danh mục kèm theo trên -iOffice ). 

Trên đây là thông báo danh mục chất cấm và phương pháp cấm sử dụng trong 

tập luyện và thi đấu thể thao năm 2020, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị 

liên quan nghiên cứu và áp dụng thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

   KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Hoàng Quy 

 

 

 


		2020-02-28T14:50:05+0700




