
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

V/v ban hành Kế hoạch tập 

luyện, khai mạc, bế mạc Hội 

khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ X năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 104/BC-SGDĐT ngày 22/01/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến ban hành Kế hoạch tập luyện các màn 

đồng diễn, nghi thức và Kế hoạch khai mạc, bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ X năm 2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý với nội dung 02 dự thảo Kế hoạch nêu trên. Giao Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ X năm 2020 rà soát, chuẩn hóa và ký ban hành các Kế hoạch; chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm 

bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Lưu ý hạn chế việc tập trung đông người khi có 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra.  

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND thành phố Lạng Sơn ; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KTTH, TH, TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (LTT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Văn Hà 
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