
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:       /UBND-VHTT 
 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Cao Lộc,  ngày        tháng     năm 2023 

V/v huy động lực lượng tham gia cổ vũ giải thể thao   

 Cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lạng Sơn năm 2023 

 

 

                      Kính gửi:                                                     

- - Văn phòng Huyện ủy; 

- - Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- - TT VHTT&TT huyện; 

- - Công an huyện; 

- - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 13/01/2023 của UBND huyện Cao 

Lộc về tham gia các giải thể thao tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Điều lệ số 30/ĐL-

SVHTTDL ngày 27/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 

Điều lệ Giải Thể thao Cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lạng Sơn năm 2023.   

Để cổ vũ, khích lệ tinh thần các vận động viên tham gia giải thể thao Cán bộ 

lãnh đạo quản lý tỉnh Lạng Sơn năm 2023, UBND huyện đề nghị các phòng, đơn vị 

huyện cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự, cổ vũ, động viên các vận động viên 

tham gia cụ thể như sau:  

1. Huy động lực lượng phục vụ 

- Môn Golf: Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện mỗi đơn vị huy 

động 02 người tham gia lực lượng cổ vũ và phục vụ. 

- Môn Cầu Lông: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cử 3 người 

tham gia cổ vũ và phục vụ. 

 - Môn Tennits: Công an huyện cử 5-7 người tham gia cổ vũ và phục vụ. 

 Các phòn, ban, ngành, đoàn thể huyện huy động mỗi đơn vị từ 02 người trở 

lên tham gia cổ vũ với các môn Cầu Lông, Tennits. 

2. Thời gian, địa điểm 

Khai mạc 7h30 phút ngày 25/3/2023 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh số 32 đường Lê 

Lợi, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Môn Cầu lông: Thi đấu tại nhà thi đấu TDTT tỉnh số 32 đường Lê Lợi, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.  

- Môn Quần vợt: Tại Trung tâm Quần vợt Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn.  

Môn Golf: Bắt đầu từ 7h30 phút ngày 26/3/2023 tại sân golf Yên Dũng, Bắc 

Giang.  
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Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện quan tâm và cử lực 

lượng tham gia đầy đủ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thịnh 
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