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Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, LLVT huyện; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- Trường THPT Ngô Quyền; 

- Câu lạc bộ Hưu trí huyện; 

- UBND 03 xã; 

- Thành viên Ban tổ chức. 

                                                                                

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân huyện về việc Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân năm 2023; theo đó, sẽ tổ chức Ngày chạy Olympic vào ngày 26/3/2023 và 

tổ chức môn kéo có sau khi tổ chức xong ngày chạy Olympic. 

Tuy nhiên, trong thời gian này, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, 

UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và một số cơ quan chuyên môn có lịch đi công 

tác tại đất liền. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện thông báo thay đổi thời gian tổ chức 

các hoạt động, cụ thể như sau:  

1. Môn bóng chuyền hơi nữ: Khai mạc và thi đấu lúc 7h00’ ngày 18/3/2023. 

2. Ngày chạy Olympic: bắt đầu vào lúc 6h45’ ngày 19/3/2023. 

3. Môn kéo co: bắt đầu vào lúc 8gh00’ ngày 19/3/2023 (sau khi chạy 

Olympic).   

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn 

thể, trường học, lực lượng vũ trang được biết và tổ chức thực hiện./.  

Nơi nhận:      
- Như trên;                                                                                                      
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Đăng Website Phú Quý; 

- Trung tâm VH-TT-TT (thông báo); 

- Lưu: VT, TTVH-TT-TT(Bằng).   
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