
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TỎ CHÚC HỘI THAO

Số: £2-(o /TA-VP

V/v dự hội thao TAND hai cấp tỉnh Đắk 
Lắk năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẳkLắk, ngày 05 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

ch, Trường phòng nghiệp vụ thuộc- Chánh tòa các Tòa chuyên trá 
TAND tỉnh;

- Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố 
Buôn Ma Thuột.

Thực hiện Kế hoạch số 528/KH-TA ngồ.y 09/8/2019 của Tòa án nhân dân 
tỉnh Đắk Lắk về việc Tổ chức Hội thao Tòa ỉ.n nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk 
năm 2019, TAND tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các đơn vị một số nội dung như
sau:

1. Thòi gian và địa điểm diễn ra Lễ Khai 

- Thời gian:
+ Hội thao khai mạc vào lúc 07h30’ ngày 12/9/2019. Đề nghị toàn thể cán bộ,
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mạc, Be mạc:• 7 •

công chức, người lao động có mặt lúc 07h00’ đẽ Ban tô chức ôn định tô chức, săp 
xếp vị trí để Lễ Khai mạc thành công tốt đẹp.

ngày 13/9/2019. Đe nghị toàn thể
__ 2 2 . - . 2

+ Dự kiến Hội thao bế mạc vào lúc 15h00' 
cán bộ, công chức, người lao động có mặt lúc LL45’ đế ốn định tố chức.

- Địa điểm: Nhà thi đấu Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: số 34 
Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột,

2. Thòi gian, đỉa điểm diễn ra Hội thao:

- Hội thao diễn ra trong hai ngày 12, 13/9/2019.
- Các môn thi đấu kéo co, bóng bàn, cầu lông, nhảy bao bố diễn ra tại nhà thi 

đấu Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk.

- Hai môn bóng đá, tennis diễn ra tại Trung tâm thể dục thể thao Hoài Ân, địa
chỉ: Hẻm 119 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn ' * T

Trong thời gian thi đấu, đề nghị các vận dộng viên thi đấu với tinh thần thể 
thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng.

3. Thành phần tham dự Hội thao:

Inh Đắk Lắk.
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động của TAND hai câp săp xêp
công việc đê tham dự Hội thao đây đủ, đúng chương trình và lịch thi đâu của BTC



Chánh án TAND cấp huyện có trách nhiệm cử người trực tại cơ quan trong 
thời gian tố chức Hội thao để giải quyết các công việc cấp bách.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện.

Gửi kèm công văn này là Lịch thi đấu và cơ cấu giải thưởng các môn thi đầu 
của Hội thao.

Nơi nhân'.
- Như trên (để thực hiện);
- Chánh án (để báo cáo);
- Các đồng chí lãnh đạo (phối họp chỉ đạo);
- Lưu VP.

TM. BAN TÔ CHỨC Hộỉ THAO 
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đình Triết
Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk


