
UBND TỈNH PHÚ YÊN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SVHTTDL-QLTDTT      Phú Yên, ngày         tháng 3 năm 2020 

V/v tạm lùi thời gian tổ chức các giải 

Thể thao của tỉnh Phú Yên năm 2020  

 

 

      

     Kính gửi: Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền   

                      thanh - Truyền hình; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh;                

                    Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố 
 

           Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  

UBND tỉnh và Tổng cục Thể dục thể thao về tăng cường công tác phòng, chống 

dịch Covid-19  

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, để tăng cường 

công tác phòng chống dịch trong hoạt động thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch thông báo tạm lùi thời gian tổ chức các giải thể thao của tỉnh Phú Yên 

(theo Thông báo số 2983/TB-SVHTTDL ngày 26/11/2019 về việc tổ chức một 

số hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

năm 2020). Sau khi tình hình dịch đã được kiểm soát, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch sẽ ban hành Kế hoạch và Điều lệ giải từng môn để Phòng Văn hóa - 

Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình; Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh các 

huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức các giải địa phương và tham gia giải 

tỉnh. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị được biết và tổ 

chức thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                        KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND các huyện, TX, TP (ph/h); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, LLVT liên quan;                                                                      

- Các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao; DN liên quan;                                                                     

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- TTHL&TĐ TDTT; 

- Lưu: VT, QLTDTT.                                                       Trần Doãn Xuân 
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