
UBND TỈNH KON TUM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

    Số:         /SGDĐT-CTTT 
V/v hướng dẫn thực hiện  

tháng hoạt động thể dục, thể thao cho 

mọi người và Ngày chạy Olimpic vì 

sức khỏe toàn dân năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kon Tum, ngày      tháng      năm  

 

      Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

Thực hiện Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người 

và Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

 1. Đối với các trường trực thuộc Sở 

 Phối hợp với các xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố nơi trường đóng để 

nắm bắt kế hoạch tổ chức của địa phương; huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

người lao động và học sinh của đơn vị tham gia các hoạt động của tháng hoạt động 

thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 

2020 do địa phương tổ chức. 

 2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 

 Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý phối hợp với địa phương 

huy động lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh tham 

gia tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olimpic vì sức 

khỏe toàn dân năm 2020 do địa phương tổ chức. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Giám đốc, các PGĐ (theo dõi); 

- Đăng website Sở; 

- Lưu: VT, CTTT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thắng 
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