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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-VHTTTH 
V/v phối hợp, cử lực lượng tham gia  

Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện  

Hữu Lũng lần thứ IX năm 2021- 2022 

Hữu Lũng, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Sư đoàn 3, Quân Khu 1; 

- Trung đoàn 141, Sư đoàn 3. 
, 

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 09/12/2020 của Ban Chỉ đạo Đại 

hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các 

cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021 - 2022. 

Sau khi thống nhất các nội dung, UBND huyện và BTC Đại hội TDTT 

huyện Hữu Lũng lần thứ IX năm 2021- 2022  đề nghị đơn vị Trung đoàn 141 phối 

hợp, hỗ trợ lực lượng tham gia buổi lễ khai mạc Đại hội TDTT của huyện, cụ thể 

như sau: 

- 01 khối diễu binh: 61 người  

- Về chi phí thực hiện: Đề nghị đơn vị hỗ trợ chi phí tập luyện và xe đưa đón 

cán bộ, chiến sĩ.  BTC Đại hội TDTT huyện chi phí xăng xe cho công tác đưa đón 

cán bộ, chiến sỹ trong buổi sáng diễn ra lễ khai mạc (14/5/2022 tại Sân vận động 

trung tâm huyện).  

Đây là sự kiện quan trọng của huyện, các lực lượng trên địa bàn huyện tham 

gia với số lượng lớn, rất mong được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh 

đạo, chỉ huy Sư đoàn 3 và Trung đoàn 141 để buổi lễ khai mạc Đại hội TDTT 

huyện Hữu Lũng thành công tốt đẹp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- C, PCT (VX) UBND huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TTVH. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

            Trần Quốc Phong 
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