
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 02 năm 2021 

V/v tổ chức Lễ phát động Cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 

2021 - 2030, Ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân năm 2021 
 

                               

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 517/KH-BVHTTDL ngày 22/02/2021 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động 

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 

và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021, đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan căn cứ tình hình thực tế của tỉnh và diễn biến dịch COVID-19 khẩn 

trương tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động 

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai 

đoạn 2021 - 2030, Ngày chạy Olympic vì sức sức khỏe toàn dân năm 2021 theo 

yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Kế hoạch trên; gửi 

UBND tỉnh trước ngày 08/3/2021. 

  (Công văn số 517/KH-BVHTTDL gửi kèm trên hệ thống VNPT-IOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các 

cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: KH&ĐT, TC, NV, GD&ĐT, 

  GTVT, CA tỉnh, Tỉnh Đoàn TNCS HCM; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NNK).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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