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Nậm Pồ, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức giải Bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh 

 huyện Nậm Pồ lần thứ VI năm 2020 

 

Thực hiện công văn số 1385/UBND-VHTT ngày 15/9/2020 của Uỷ ban 

nhân dân huyện Nậm Pồ về việc mở lại hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke và 

tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện; Điều lệ số 

1104/ĐLBC-BTC ngày 27/7/2020 của Ban tổ chức giải Bóng chuyền đoàn kết 

Công - Nông - Binh huyện Nậm Pồ lần thứ VI năm 2020. 

Ban tổ chức giải Bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh huyện Nậm Pồ 

lần thứ Vinăm 2020 thông báo tới các cơ quan, đơn vị, LLVT, UBND các xã thời 

gian tổ chức giải như sau: 

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham dự giải 

- Từ ngày 16/9/2020 đến hết ngày 28/9/2020. 

- Hồ sơ (bản giấy) gửi về Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình 

huyện; bản mềm gửi địa chỉ Gmail: vangdianampo92@gmail.com. 

2. Thời gian và địa điểm thi đấu 

- Thời gian họp Trưởng đoàn và xếp lịch thi đấu: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 

29/9/2020 tại phòng họp Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện. 

- Khai mạc giải: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 30/9/2020. 

- Bế mạc giải: Dự kiến vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 04/10/2020. 

- Địa điểm thi đấu: Sân Bóng chuyền UBND huyện Nậm Pồ. 

Nhận được Thông báo này, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, LLVT, 

UBND các xã, các trường học quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Đoàn KTQP 379; 
- TT. Huyện ủy (B/c); 

- LĐ.UBND huyện; 

- Các đồng chí thành viên BTC giải; 

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

- Các Đồn Biên phòng;  

- Công an huyện; 

- Trường THPT Chà Cang, THPT Nậm Pồ, 

PTDTNT THPT Nậm Pồ;  

- UBND các xã; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hạng Nhè Ly 
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