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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tt do - Hnh phüc

Se,: ga27TB-BTC

Kiên Giang, 9 ngày tháng 7 nãm 2019

THÔNG BAO sO i
V/v bei sung Diu 1 Hi thao CNVCLD tinh Kiên Giang nm 2019
KInh güi: - LDLD thành ph Rch Giá; Các cong doàn ngành;
- CDCS trirc thuôc LDLD tinh;
- CD các don vj Trung uang dóng trên da bàn tinh.
Thirc hin Kê hoch pMi hçp s 48/KBPH-LDLD-SVHTT ngày
21/6/2019 giiaLiên doàn Lao dng tinh và Si Van hóa và The thao tinh Kiên
Giang ye vic to chirc HOi thao cong nhân, viên chirc, lao dng tinh Kiên Giang
nAm 2019.
Can cü Diêu i so 309 /DL-LDLD-SVHTT, ngày 21/6/2019 cüa Lien
doàn Lao dng tinh và Sâ Van hóa và The thao tinh Kiên Giang ye vic to chirc
Hi thao cong nhân, viên chirc, lao dng tinh Kiên Giang nãm 2019.
Ngày 08/7/2019, Ban To chirc Hi thao CNVCLD tinh Kiên Giang nàm
2019 to chrc hp chuyên mon gita các dan vj dAng k tham gia hi thao. Theo
do, tai cuc h9p dii din 1nh dao các don vj thông nhât dê nghj Ban To chüc
hi thao bô sung Diêu l niur sau:
1. Vê diêu kin tham gia: Nêu CNVCLD không có the doàn viên cong
doàn, thI các don vj duçic quyên sir ding the cong chüc, viên chüc.
2. Vê ho so thi dâu: Các don vj tham gia thi dâu phâi hoàn thin ho so np
ye Ban To chirc hi thao truóc 11 gi ngày 11/7/2019. Nêu truâc gR thi dâu,
van dng viên nào khOng dñ ho so theo Diêu l qui djnh, thI Ban To cht'rc hi
thao së không cho vn dng viên do tham gia thi dâu.
3. Vê khen thu&ng, k lut. Nêu dun vj nào không tuân thu nghiêm Diêu
1 Hi thao CNVCLD tinh Kiên Giang nAm 2019, thI Ban To chüc Hi thao së
dê ngh Ban Thumg vii Cong doàn cap trên Co so không cOng nhn CDCS vthig
manh nàm 2019.
4. Các don vj tham gia thi dâu mt trang phc the thao , theo quy djnh
(riêng mon bong chuyên hoi nt và Bong dá áo thi dâu phài có so phIa sau hmg
theo quy djnh chuyên môn).
Nhn duçic thông báo nay, Ban To chüc Hi thao CNVCLD tinh Kiên
Giang nàm 2019 dê nghj các don v thrc hin nghiêm các ni dung nêu trên./.
Noi n/ian:
- Nhii kInh gi:ri;
-LixuVT,TG.
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