
UBND TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

Số:      /SVHTTDL-QLTDTT

V/v thông báo thời gian tập trung

lực lượng tham gia chương trình tổng duyệt
và Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 6 năm 2022

Kính gửi:

- Công an tỉnh;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn;

- Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

- Hội Nông dân tỉnh;

- Hội Cựu chiến binh tỉnh;

- Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh;

- Trường Đại học Tân Trào;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh;

- Trường THPT Nguyễn Văn Huyên;

- Trường THCS Lê Quý Đôn.

Thực hiện Kế hoạch chi tiết số 01/KH-BTC ngày 31/5/2022 của Ban Tổ

chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX năm 2022;

Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Văn bản số 02/PC-BTC ngày

31/5/2022 của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX,

năm 2022;

Để đảm bảo cho Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang

lần thứ IX, năm 2022 diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp, Sở Văn

hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Đại hội thông báo

thời gian, địa điểm tập trung lực lượng tham gia các khối diễu hành, đồng diễn

tại chương trình tổng duyệt và Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Tuyên

Quang lần thứ IX, năm 2022, như sau:

1. Chương trình tổng duyêt:

- Thời gian tổng duyệt: Bắt đầu từ 7 giờ  00 phút, ngày 22/6/2022.

- Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.
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* Các khối diễu hành tập trung, nhận biển tên Đoàn tại khu vực chuẩn bị 

diễu hành (từ khu vực nút giao giữa đường Bình Thuận và đường 17/8 (đối diện 

trụ sở cơ quan Hội đồng nhân dân tỉnh) đến nút giao giữa đường Bình Thuận và 

đường Tân Trào) và lực lượng tham gia đồng diễn tập trung tại vị trí (theo sơ đồ 

đính kèm) trước 6 giờ 30 phút ngày 22/6/2022.  

2. Lễ khai mạc Đại hội  

- Thời gian: từ 7 giờ 00 phút ngày 24/6/2022.  

- Địa điểm: tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. 

* Tất cả các lực lượng tham gia diễu hành, đồng diễn và phục vụ Đại hội 

có mặt tại vị trí đã xác định (tại buổi tổng duyệt) trước 6 giờ 00 phút ngày 

24/6/2022.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị (tại 

mục Kính gửi) phối hợp chỉ đạo, huy động lực lượng tập trung đảm bảo theo đúng 

thời gian, địa điểm, thành phần nêu trên./. 

* Mọi thông tin cần liên hệ: Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng 

Quản lý TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điện thoại: 0915248478. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ.c Hoàng Việt Phương, PCT UBND tỉnh,  
Trưởng BTC Đại hội (báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLTDTT (Phương). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Hòa 
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