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S& o?.3A6  /UBND-VX Quáng Trj, ngày tháng  5nam  2020 

V/v Diu chinh th&i gian ti chrc 
Hi khóe Phü Dông tinh Quang Tr 

KInh giri: 
- SGiáoducvàDàotao; 
- UBND các huyn, thj xa, thãnh phô. 

Thirc hin Thông báo s6 308/TB-BGDDT ngày 15/5/2020 cüa B Giáo dic và 
Dào to ye vic chuyên thi gian to chüc Hi khôe PhtI Dông (HKPD) toàn quôc lan 
thr X nàm 2020 và diêu chinh mt sO ni dung trong Diêu I I-IKPD toàn quôc lan 
thu X; xét dê nghj ctIa Sà Giáo dic và Dâo to t?i Th trInh so 766/TTr-SGDDT ngày 
18/5/2020 ye vic chuyên thôi gian to chi:rc HKPD tinh Quãng Trj, 

UBND tinh có kin nhij sau: 

1. Thai gian to chi:rc I-IKPD tinh Quãng Trj Ian thtr VI chuyn sang nàm 2021. 
Giao Si Giáo dc và Dào t?o  xây drng Kê hoach  tO chi.rc HKPD tinh Quâng Trj lan 
thu VI näm 2021 phü hçp diêu kin dja phi.wng, trInh UBND tinh xem xét, quyêt 
djnh. 

2. T chüc HKPD cp huyn: 

- Di vài các dcm vj dang t chi.rc thi du các mon th thao trong chisong trInh 
HKPD cap huyn, tiêp tiic tO chirc hoàn thành HKPD cap huyn trong näm 2020; 

- Di vói các don vj chi..ra to chüc HKPD cap huyn thl chuyn }-JKPD cAp 
huyn vào ké hoach näm h9c 2020-2021; 

- Yêu cAu HKPD cAp huyn hoàn thành tnróc nây 20/01/2021; chuân bj 4n 
dng viên có chat luçmg dé tham gia HKPD cap tinh Ian thu VI nAm 2021 và tuyên 
ch9n hrc lucrng tham gia HKPD toân quôc lan thur X nàrn 2021. 

3. Si Giáo duc vâ Dâo tao tham mi.ru thành 1p Ban T chüc HKPD tinh 
Quâng Trj Ian thi VI nàm 2021, trInh Tri.rng Ban Chi dao  HKPD tinh Ian thir VI 
phê duyt. 

Yêu cAu các ngành, dja phrong lien quan trin khai thirc hin./.j 

No'i n/ian: 
-Nhutrên; 
- Thành viên Ban Chi dao HKPD tinh; 
- Luu VT, VX. 
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