
UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP 

BTC ĐẠI HỘI TDTT  

LẦN THỨ IX NĂM 2021-2022 

Số:         /BTC 
V/v lùi thời gian tổng duyệt và Khai 

mạc Đại hội TDTT huyện Đình Lập 

lần thứ IX, năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Đình Lập, ngày  13  tháng 5 năm 2022 

 

              Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Liên đoàn Lao động huyện; 

- Huyện đoàn, Liên chi đoàn khối các cơ quan; 

- Trường Trung học Phổ thông Đình Lập; 

- Trường Phổ thông DTNT- THCS huyện.  

 

Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện Đình Lập đã ban hành Công văn 

618/BTC ngày 27/4/2022 về tổ chức Khai mạc Đại hội TDTT huyện Đình Lập 

lần thứ IX, năm 2021 (khai mạc ngày 15/5/2022);  

Tuy nhiên, tình hình thời tiết có mưa lớn kéo dài, các địa phương cần tập 

trung cho công tác ứng phó và khắc phục những thiệt hại do mưa lớn gây ra trên 

địa bàn huyện;  

Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện Đình Lập thông báo lùi thời gian tổng 

duyệt và tổ chức Khai mạc Đại hội TDTT và thi đấu các môn còn lại như sau:  

- Buổi tổng duyệt tổ chức vào 14h00 ngày 17/5/2022.  

- Lễ Khai mạc tổ chức vào 8h00 ngày 19/5/2022 (thứ Năm).  

Các nội dung còn lại thực hiện theo Công văn số 618/BTC ngày 

27/4/2022 của Ban Tổ chức Đại hội. 

Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện Đình Lập thông báo đến các cơ quan, 

đơn vị, trường học biết để thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở VHTTDL tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm VHTT và Truyền thông; 

- Lưu: BTC. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  

Tô Thị Hiến 
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