
UBND HUYỆN BẠCH THÔNG 

BTC GIẢI BÓNG ĐÁ 

 

Số:           /CV-BTC 
V/v tạm hoãn tổ chức giải Bóng đá  

Thanh niên năm 2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bạch Thông, ngày        tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:    

- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 30/6/2020, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông ban hành Kế hoạch số 

106/KH-UBND về tổ chức giải Bóng đá Thanh niên chào mừng kỷ niệm 75 năm 

ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), dự kiến thời 

gian tổ chức: Vòng loại từ ngày 19/8/2020 đến 21/8/2020; các trận bán kết, chung 

kết tổ chức ngày 01 và 02/9/2020. 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới.  

Để đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện, 

Ban Tổ chức giải thông báo tạm hoãn tổ chức giải Bóng đá Thanh niên chào mừng 

kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) 

và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 

02/9/2020). Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 trong thời gian tới, Ban Tổ 

chức xẽ có thông báo thời gian tổ chức giải cho phù hợp.  

Ban Tổ chức giải thông báo đến các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được biết, thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị chưa có TDoffice; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Sở Văn hóa TT&DL tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, VX. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nguyễn Duy Luân 
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