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Số 221 - CV/ĐUK 
Thay đổi địa điểm tổ chức Hội thao 
Đảng ủy Khối lần thứ V- Năm 2020 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
 

Bình Thuận, ngày 17 tháng 11 năm 2020 
 

                     
 

                      Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 
 
 

Theo Kế hoạch số 16-KH/ĐUK, ngày 12/10/2020 của Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Hội thao Đảng ủy Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ V – năm 2020, thì địa điểm khai mạc, bế mạc và 

thi đấu môn bóng chuyền hơi được tổ chức tại Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện 

Thể dục thể thao tỉnh. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên Ban Tổ chức Hội 

thao Đảng ủy Khối có điều chỉnh địa điểm khai mạc, bế mạc và thi đấu môn bóng 

chuyền hơi đến Nhà thi đấu thể thao Trường THPT Phan Bội Châu (Số 70 Lê Hồng 

Phong, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận).  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thông báo cho 

cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở được biết; đồng thời đề nghị triển khai đến cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và vận động viên của đơn vị mình 

biết để đến dự khai mạc, bế mạc và cổ vũ cho đơn vị mình theo thời gian, địa điểm 

cụ thể như sau: 

- Thời gian:  

+ Khai mạc: Vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2020.  

+ Bế mạc: Vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 11 năm 2020. 

- Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao Trường THPT Phan Bội Châu (Số 70 Lê 

Hồng Phong, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận)./.  

Nơi nhận: 
- Như trên,  
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- VP, các ban, đoàn thể ĐUK, 
- Lưu VPĐUK. 

      T/L BAN THƯỜNG VỤ 
         CHÁNH VĂN PHÒNG 
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