
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VHTT 
V/v mời tham gia Giải chạy bộ 

“Nghĩa Đô Xanh” Half - Marathon 

năm 2022. 

Bảo Yên, ngày       tháng 9  năm 2022  

 

              Kính gửi:  

- Công an tỉnh Lào Cai; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh Lào Cai; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; 

- UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; 
 

Ngày 26/8/2022, UBND huyện Bảo Yên ban hành Kế hoạch số 283/KH-
UBND Kế hoạch Tổ chức Giải Chạy bộ “Nghĩa Đô Xanh”  Haft-Marathon năm 

2022. 

 Giải được tổ chức ngày 01/10/2022, với 03 cự ly 05km, 10 km, 21km 
chạy qua các cung đường làng bản thơ mộng tại xã Nghĩa Đô huyện Bảo Yên 

tỉnh Lào Cai. Thông qua giải đấu, là dịp để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con 
người, các phong tục tập quán đặc sắc tại xã Nghĩa Đô qua đó góp phần đẩy 

mạnh hoạt động du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô nói riêng và huyện Bảo Yên 
nói chung. 

Để Giải chạy bộ “Nghĩa Đô Xanh” Haft-Marathon năm 2022 huyện Bảo 
Yên diễn ra thành công tốt đẹp, UBND huyện Bảo Yên trân trọng kính mời các 

cơ quan, đơn vị như kính gửi tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động tham gia giải tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. 

Thông tin đăng ký tham gia theo thông tin như sau: 

- Các vận động viên ngoài huyện, ngoài tỉnh, các câu lạc bộ trong và ngoài 
tỉnh đăng ký về Tỉnh đoàn Lào Cai thông qua mẫu đăng ký trực tuyến tại địa chỉ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLhSXFbitSHMsMhlpFLU26pPzndY
s02k33C1_yCFEMDVrnKw/viewform?usp=sf_link  hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí 
Nguyễn Văn Ngọc: Chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh đoàn; SĐT: 0377.747.312). 

- Các vận động viên, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn huyện 
đăng ký về Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện (Liên hệ đồng chí 

Nguyễn Thị Chung - Cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện; 
SĐT: 0943.920.915)  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLhSXFbitSHMsMhlpFLU26pPzndYs02k33C1_yCFEMDVrnKw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLhSXFbitSHMsMhlpFLU26pPzndYs02k33C1_yCFEMDVrnKw/viewform?usp=sf_link
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Huyện Bảo Yên rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của các các 
Đoàn vận động viên trong và ngoài tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- LĐ UBND Huyện; 
- LĐ Văn phòng; 
- Lưu: VT, PVHTT 

 CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Tô Ngọc Liễn 
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