
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BCĐ ĐẠI HỘI TDTT TỈNH LẠNG SƠN 

LẦN THỨ IX NĂM 2022 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /BCĐ ĐHTDTT Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2021 
 

V/v tạm dừng tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, 

hoạt động thể thao tập trung đông người  

  

 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

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

tâm Văn hóa - Thể thao  các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 188/UBND-KGVX, ngày 18/02/2021 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 28/TB-

VPCP, ngày 17/02/2021 của Văn phòng Chính phủ.  

Để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 yêu cầu 

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan chức năng chỉ đạo các xã, phường, thị 

trấn tạm dừng tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã và các hoạt động thể thao 

tập trung đông người cho đến hết ngày 12/3/2021 (hết tháng Giêng năm Tân Sửu).  

Sau thời gian trên, căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của 

cấp trên, Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 

sẽ có công văn triển khai phù hợp với điều kiện, tình hình mới./. 

 
 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TTBCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (Sở Y tế); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng, QL TDTT; 

- Trang TTĐT Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, QLTDTT. (LTH) 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Nguyễn Phúc Hà 
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