
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
         

  Số:        /UBND-VHTT 
V/v triển khai Điều lệ Giải Quần 

vợt tỉnh Cao Bằng “Tranh cúp 

Agribank” năm 2023  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trùng Khánh, ngày       tháng 02 năm 2023 

 
Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

              

Căn cứ Điều lệ số 151/ĐL-SVHTTDL ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về Điều lệ Giải Quần vợt tỉnh Cao 

Bằng “Tranh cúp Agribank” năm 2023. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’’ và căn cứ vào các nội dung của điều lệ 

giải, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Triển khai Điều lệ số 151/ĐL-SVHTTDL ngày 15 tháng 02 năm 2023 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về Điều lệ Giải Quần vợt 

tỉnh Cao Bằng “Tranh cúp Agribank” năm 2023 đến các đơn vị (có Điều lệ gửi 

kèm theo công văn này). 

2. Các đơn vị có nhu cầu đăng ký thi đấu gửi danh sách về Trung tâm Văn 

hóa và Truyền thông huyện trước ngày 10 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp và 

thành lập đoàn tham gia theo quy định. 

Đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                          
- Như trên;   

- TT.Huyện ủy ; 

- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Lưu: VT, VHTT.                                                                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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