
UBND XÃ CAO SƠN 

BCĐ HỘI XUÂN VÀ ĐẠI HỘI 

TDTT LẦN THỨ III - 2021 

 

Số:    /BCĐ 
V/v đề nghị TTVH tạo điều kiện hỗ trợ 

trọng tài để thực hiện chương trình Hội 

xuân và Đại hội TDTT lần thứ III - 2021 

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Sơn, ngày     tháng 01 năm 2021 

                           Kính gửi: Trung tâm Văn hóa - Thể thao &TT huyện 

 Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND, ngày 17 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc tổ chức Đại hội thể dục, thể thao các cấp huyện Bạch Thông lần thứ VII 

- 2021. UBND xã Cao Sơn tổ chức các môn thi đấu tại Hội xuân và Đại hội TDTT lần thứ III 

- 2021 và tổ chức các trò chơi dân gian; Để cho các nội dung được tổ chức thành công theo 

kế hoạch, Ban chỉ đạo Hội xuân và Đại hội TDTT lần thứ III - 2021 xã Cao Sơn kính đề nghị 

lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - TT - TT huyện tạo điều kiện cho xã với nội dung sau: 

         - Cử 02 cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã làm trọng tài thi đấu bóng đá nam (trận trung kết). 

          Thời gian: 01 ngày, bắt đầu 8h00 ngày 17 tháng 02 năm 2021 (tức ngày 06 Tết âm lịch). 

 Kính mong Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa TT - TT huyện tạo điều kiện để chương trình 

được thành công tốt đẹp. 

 Trân trọng cám ơn! 

 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- TT ĐU;              (Biết) 

- TT HĐND xã;  

- LĐ UBND xã; 

- Lưu VP. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Dương Văn Hùng 
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